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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

สาสนจากประธานโปรแกรมวิชาสถาปตยกรรม 
 

ในนามหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอตอนรับนักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2561  ดวยความยินดีอยางย่ิง 

ทางหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตเปดสอนในหลักสูตร  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ที่
มุงเนนผลิตบุคลากรทางสถาปตยกรรมที่มีความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานได  รวมถึงปลูกฝงใหเปนผูที่
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  โดยไมละทิ้งภูมิปญญาที่ดีในอดีต  จึงหวังเปนอยางย่ิงวานักศึกษาจะ
ต้ังใจศึกษาเลาเรียน  เพื่อความสําเร็จของตนเองและนําความรูและความสามารถไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม
และประเทศชาติตอไป 

สุดทายน้ี  ขอใหนักศึกษาใหมทุกคนจงมีแตความสุขความเจริญ  แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจมี
สติปญญาและความเพียรพยายามอดทนที่จะศึกษาจนสําเร็จดังต้ังใจ 
 
 
                                                                                              

        (ดร.นิธิ  ลิศนันท)                                                         
ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
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11. แผนการศึกษา 11 

 ภาคผนวก  
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 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 

 - หมวดวิชาเฉพาะ  23 

ข การพบที่ปรึกษา 35 

ต ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 
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จ ประกาศแกไขขอบังคับรายวิชาการออกแบบวิชาสถาปตยกรรม 1-7 ครั้งที่ 3 52 
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หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร           25501481107727 
ภาษาไทย :       หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
ภาษาอังกฤษ :       Bachelor of Architecture Program in Architecture 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม  :  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (สถาปตยกรรม) 

   ช่ือยอ   :         สถ.บ. (สถาปตยกรรม) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  :      Bachelor of Architecture (Architecture) 

   ช่ือยอ   :  B.Arch. (Architecture) 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
4. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา  
สืบสานสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ศิลปนพื้นบาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี สํานึกดีสิ่งแวดลอมนอมนําสูชุมชน 
4.2 ความสําคัญ  
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ. 5 ป) สาขาวิชาสถาปตยกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา มีที่มาจากความตองการขยายการศึกษาในสาขาวิชาชีพขาดแคลน เพื่อผลิตบุคลากรรองรับความ
ตองการของทองถ่ินทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตอบสนองนโยบายการผลิตบัณฑิต สายวิชาชีพใหมากข้ึน 
และรองรับการเติบโตทางดานเศรษฐกิจระดับชุมชน ระดับภูมิภาคของประเทศและตางประเทศ โดยมุงเนน
สถาปตยกรรมทองถ่ิน สอดคลองกับสภาพภูมิศาสตร สิ่งแวดลอมที่เปนลักษณะเฉพาะของภูมิภาค ทําใหผูเรียน
สามารถถายทอดและประยุกตองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน ในแงของประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี 
สภาพแวดลอมของชุมชน นํามาใชสรางสรรคงานสถาปตยกรรมที่มีคุณคาได 

นอกจากน้ี ยังมุงเนนพัฒนาบัณฑิต ใหเปน “สถาปนิกอาชีพ” คือ มีทักษะการคิด และถายทอดจาก
จินตนาการมาเปนผลงานออกแบบใหใชประโยชน มีความชํานาญในการใชเครื่องมือ ฝกปฏิบัติในช้ันเรียนและ
ภาคสนาม โดยบูรณาการองคความรูเพื่อสรางสรรคงานสถาปตยกรรมได มีความสามารถในการทํางานรวมกับ
ทองถ่ิน ชุมชน เพื่อความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานจริงใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือสามารถ
สรางสรรคงานโดยอิสระได 

4.3 วัตถุประสงค  
 เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ใหมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ดังน้ี 
4.3.1 มีความรูความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม โดยยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
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4.3.2  มีความเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีที่ใชกับงานสถาปตยกรรม โดยสามารถแกปญหา ประยุกตใช 
และบริการใหแกชุมชน 

4.3.3  บูรณาการในการออกแบบงานสถาปตยกรรมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และบริบททาง
สังคม วัฒนธรรม 

4.3.4  ตระหนักถึงคุณคาและสืบสานสถาปตยกรรมที่เกิดจากภูมิปญญา และเทคโนโลยีประจําทองถ่ิน 
5.  วิชาเอก  

ไมม ี
6.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

165 หนวยกิต 
7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ     

หลักสูตรระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 5 ป 
7.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
7.3 ภาษาท่ีใช     

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  
 7.4 การรับเขาศึกษา    

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 7.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน    

ไมม ี
 7.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  

8.1 สถาปนิกในหนวยงานราชการ ไดแก อาจารย สถาปนิกประจําหนวยงาน สถาปนิกควบคุมงาน 
สถาปนิกหนวยงานประจําทองถ่ิน 

8.2 สถาปนิกในหนวยงานเอกชน ไดแก สถาปนิกออกแบบโครงการ สถาปนิกผูควบคุมงาน พนักงาน
เขียนแบบ พนักงานประมาณราคา พนักงานควบคุมงานกอสราง ผูเขียนแบบ และผูนําเสนอแบบทาง
สถาปตยกรรม 

8.3 สถาปนิกอิสระ 
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9. บุคลากรหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

 

ช่ือ – นามสกุล : ดร.นิธิ  ลิศนันท               
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : ประธานหลักสูตร 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถ.ด.) 
สาขาวิชา : สถาปตยกรรม 
ปที่จบ : 2553 
สถาบันที่จบ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   

 

 

ช่ือ – นามสกุล : อาจารยศราวุฒิ  ใจอดทน        
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : ประธานโปรแกรมวิชาสถาปตยกรรม 

และอาจารยประจําหลักสูตร 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา : นวัตกรรมอาคาร 
ปที่จบ : 2552 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   

 

 

ช่ือ – นามสกุล : อาจารยรัตนพันธ  โสภาเวทย 
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจําหลักสูตร  
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา : สถาปตยกรรม  
ปที่จบ : 2548 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   

 

ช่ือ - นามสกุล : อาจารยขวัญนภา  สิทธ์ิประเสริฐ 
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจําหลักสูตร 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : นวัตกรรมอาคาร 
ปที่จบ : 2551 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   

 

ช่ือ - นามสกุล : อาจารยมาริสา หิรัญตียะกุล                     
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจําหลักสูตร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : ออกแบบชุมชนเมือง 
ปที่จบ : 2551 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   



7 
 

 

 

ช่ือ - นามสกุล : อาจารยวุฒิพงศ  แสนบุดดา               
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : สถาปตยกรรม 
ปที่จบ : 2551 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

ช่ือ - นามสกุล : อาจารยศาสตรา  ต้ังใจ        
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : เทคโนโลยีอาคาร 
ปที่จบ : 2556 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   

 

ช่ือ - นามสกุล : อาจารยปริญญา  เชิดเกียรติพล 
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : สถาปตยกรรมภายใน 
ปที่จบ : 2550 
สถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

ช่ือ - นามสกุล : อาจารยบัณฑิตทัศน ทสยันไชย 
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : สถาปตยกรรม 
ปที่จบ : 2550 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   

 
 
 
 
 

 

ช่ือ – นามสกุล : ผูชวยศาสตราจารย ดร.การุณย  ศุภมิตรโยธิน              
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา  
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร  
สาขาวิชา : สถาปตยกรรม 
ปที่จบ : 2561 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาขอนแกน 
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ช่ือ – นามสกุล : อาจารยนิธิมา หาญประโคน 
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : สถาปตยกรรม 
ปที่จบ : 2555 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   

 

 

ช่ือ - นามสกุล : อาจารยสุพัตรา  ทองกลม 
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
สาขาวิชา  : ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
ปที่จบ : 2557 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   

 

ช่ือ - นามสกุล : อาจารยรัฐพล ปญจอาภรณ 
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (คพ.ม.) 
สาขาวิชา  : เคหการ 
ปที่จบ : 2552 
สถาบันที่จบ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    
 ช่ือ - นามสกุล  นางสาวบัณฑิตา มีย่ิง 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
สาขาวิชา   - 
ปที่จบ  2557 
สถาบันที่จบ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
10.  หลักสูตรและโครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ใชระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษา   
ไมเกิน 10 ป 

10.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  165   หนวยกิต 
10.2 โครงสรางหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา    30  หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาภาษา    9-12  หนวยกิต 
  -  กลุมวิชามนุษยศาสตร     6-9  หนวยกิต 
  -  กลุมวิชาสังคมศาสตร     3-6  หนวยกิต 
  -  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   6-9 หนวยกิต 
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  -  กลุมวิชาการบริหารจัดการ      3  หนวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  129  หนวยกิต 

- กลุมวิชาหลักสาขา   58 หนวยกิต (เกณฑสภาสถาปนิก 45) 
- กลุมวิชาพื้นฐาน   19 หนวยกิต (เกณฑสภาสถาปนิก 10) 
- กลุมวิชาเทคโนโลยี   25 หนวยกิต (เกณฑสภาสถาปนิก 20) 
- กลุมวิชาสนับสนุนสาขา   27 หนวยกิต (เกณฑสภาสถาปนิก 20) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
10.3 รายวิชาในหลักสูตร   
1) ความหมายของเลขประจําวิชา 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

เลขประจําวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังน้ี 
ลําดับเลขตําแหนงที ่1 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชเลข 0 เปนเลขของหมวดวิชา 
ลําดับเลขตําแหนงที ่2-3 หมายถึง กลุมวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

เลข  01 หมายถึง กลุมวิชาภาษา 
เลข  02 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร 
เลข  03 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร 
เลข  04 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เลข  05 หมายถึง กลุมวิชาการบริหารจัดการ 
ลําดับเลขตําแหนงที ่4-6 หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุมวิชา 

 - หมวดวิชาเฉพาะ  
                เลขประจําวิชาในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ประกอบดวย
เลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 

ลําดับเลขตําแหนงที ่1-3 ของสาขาวิชาสถาปตยกรรม คือ 555 
ลําดับเลขตําแหนงที่ 4 หมายถึง ช้ันปหรือความยาก 

เลข 1 หมายถึง ช้ันปที่ 1 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ช้ันปที่ 2 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 2 
เลข 3 หมายถึง ช้ันปที่ 3 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 3 
เลข 4 หมายถึง ช้ันปที่ 4 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 4 
เลข 5 หมายถึง ช้ันปที่ 5 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 5 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 5  หมายถึง กลุมยอยของสาขาวิชา 
เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาหลักสาขา 
เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐาน 
เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยี 
เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาสนับสนุนสาขา 
เลข 5 หมายถึง กลุมวิชาชีพ-เลือก 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 6 หมายถึง  ลําดับของวิชาในกลุมยอย 
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2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
   หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม มีรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร ดังน้ี  
  ก). หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตองเรียนทุกกลุมวิชา รวมไมนอยกวา 30   หนวยกิต ดังน้ี 

1.  กลุมวิชาภาษา เรียน 9-12 หนวยกิต 
     1.1  บังคับ  9 หนวยกิต 
001001 
001002 
001003 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

     1.2  เลือก  0-3 หนวยกิต 
001004 
001005 
001006 
001007 
001008 
001009 
001010 
001011 
001012 

ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 
ความงดงามทางภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 
ภาษาจีนกลางพื้นฐาน                             
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน                                 
ภาษาเขมรพื้นฐาน                                 
ภาษาฮินดีพื้นฐาน                                  
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน                              
ภาษาลาวพื้นฐาน                                  

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 
2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

เรียน 6-9 หนวยกิต 

    2.1  บังคับ  6 หนวยกิต 
002001 
002002 

วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
ทองถ่ินไทย 3(3-0-6) หนวยกิต 

    2.2  เลือก  0-3 หนวยกิต 
002003 
002004 

จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
มนุษยกับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) หนวยกิต 

3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร เรียน 3-6 หนวยกิต 
    3.1 บังคับ  3 หนวยกิต 
003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6) หนวยกิต 
    3.2 เลือก  0-3 หนวยกิต 
003002
003003 
003004 

สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) หนวยกิต 
มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 
อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หนวยกิต 

003005 
003006 

กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง 3(3-0-6) หนวยกิต 
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4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี   เรียน 6-9 หนวยกิต 
     4.1  บังคับ  6 หนวยกิต 
004001 
004002 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) หนวยกิต 
การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) หนวยกิต 

     4.2  เลือก  0-3 หนวยกิต 
004003 
004004 
004005 
004006 

การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) หนวยกิต 
สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแหงชีวิต  3(3-0-6) หนวยกิต 
อาหารเพื่อชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) หนวยกิต 

5.  กลุมวิชาการบริหารจัดการ เรียน 3 หนวยกิต 
     5.1  เลือก  3 หนวยกิต 
005001 
005002 
005003 

การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) หนวยกิต 
เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 3(3-0-6) หนวยกิต 

 
ข). หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา     135  หนวยกิต 
1.  กลุมวิชาหลักสาขา       เรียน 58 หนวยกิต 
555111 
555112 
555211 
555212 
555311 
 
555312 
555313 
555411 
555412 
555413 
 
555414 
 
555511 
555512 

มูลฐานการออกแบบสถาปตยกรรม 
การออกแบบสถาปตยกรรม 1  
การออกแบบสถาปตยกรรม 2 
การออกแบบสถาปตยกรรม 3 
พัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบ
สถาปตยกรรมตะวันตก 
การออกแบบสถาปตยกรรม 4  
การออกแบบสถาปตยกรรม 5 
การออกแบบสถาปตยกรรม 6 
การออกแบบสถาปตยกรรม 7 
การจัดทําโปรแกรมเพื่อการออกแบบ
สถาปตยกรรม 
การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
สถาปตยกรรม 
เตรียมวิทยานิพนธ 
วิทยานิพนธ 

3(1-4-4) 
4(1-6-5) 
4(1-6-5) 
4(1-6-5) 
3(2-2-5) 

 
5(1-8-6) 
5(1-8-6) 
5(1-8-6) 
5(2-6-7) 
3(1-4-4) 

 
5(0-450-0) 

 
3(0-9-5) 

9(0-27-14) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 
หนวยกิต 

 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

2.  กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                   เรียน 19 หนวยกิต 
555121 
555122 
555123 

สุนทรียศาสตรและการออกแบบเบื้องตน 
การเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 
สถาปตยกรรมไทย 

4(1-6-5) 
3(1-4-4) 
3(3-0-6) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
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555221 
555222 
 
555321 

สถาปตยกรรมพื้นถ่ินโคราช 
การศึกษาพัฒนาภูมิปญญาและเทคโนโลยี
ทองถ่ิน 
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ
ทางสถาปตยกรรม 3 

3(1-4-4) 
3(2-2-5) 

 
3(1-4-4) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 

 
หนวยกิต 

3.  กลุมวิชาเทคโนโลยี  เรียน 25 หนวยกิต 
555131 
555231 
555232 
555233 
555234 
555331 
555332 
555333 
555334 

การกอสรางอาคาร 1 
การกอสรางอาคาร 2  
วัสดุอาคาร  
การกอสรางอาคาร 3 
งานระบบอาคาร 1  
งานระบบอาคาร 2  
โครงสรางอาคาร  
การกอสรางอาคาร 4 
เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดลอม  

3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

4.  กลุมวิชาสนับสนุนสาขา                            เรียน 27 หนวยกิต 
555141 
555241 

 
555242 

 
555341 
555441 
555442 
555443 
555444 
555445 
555446 

สถาปตยกรรมภายในเบื้องตน  
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ
ทางสถาปตยกรรม 1 
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ
ทางสถาปตยกรรม 2 
ภูมิสถาปตยกรรมและการวางผังบริเวณ  
การออกแบบชุมชนเมือง  
ประมาณราคากอสราง 
การจัดการงานกอสราง  
การวางผังเมืองเบื้องตน 
เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม 

3(1-4-4) 
3(1-4-4) 

 
3(1-4-4) 

 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 

 

หนวยกิต 
หนวยกิต 

 
หนวยกิต 

 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

ค). หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี หรือเลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุมวิชาชีพ-เลือก ซึ่งหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตไดเปดการ
เรียนการสอนกลุมวิชาชีพเลือก เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกเรียน ดังน้ี  
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1.  กลุมวิชาชีพ-เลือก    
555351 

 
555352 
555353 
555354 
555355 
555356 
555451 
555452 
555453 
555454 
555455 
555456 

พัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบ
สถาปตยกรรมตะวันออก 
สถาปตยกรรมลุมนํ้าโขง 
การปฏิบัติงานภาคสนามทางสถาปตยกรรม 
ภูมิปญญานิเวศและเมืองย่ังยืน 
การจัดการพลังงานในอาคาร 
การตกแตงภายในอาคาร 
การออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชน 
การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชนเมือง  
ภาษาอังกฤษสําหรับสถาปนิก 
การออกแบบอาคารดวยตารางพิกัด 
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล  
สถาปตยกรรมย่ังยืน 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 
11.  แผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx  ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 1 3(x-x-x)   
 xxxxxx  ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 2 3(x-x-x)   
 xxxxxx  ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 3 3(x-x-x)   

เฉพาะ 555121 สุนทรียศาสตรและการ
ออกแบบเบื้องตน 

4(1-6-5)   

 555122 การเขียนแบบทาง
สถาปตยกรรม 

3(1-4-4)   

 รวมหนวยกิต 16(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx  ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 4 3(x-x-x)   
xxxxxx  ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 5 3(x-x-x)   

เฉพาะ 555111 มูลฐานการออกแบบสถาปตยกรรม 3(1-4-4)   
555112 การออกแบบสถาปตยกรรม 1 4(1-6-5)   
555123 สถาปตยกรรมไทย 3(2-2-5)   
555131 การกอสรางอาคาร 1 3(1-4-4)   
555141 สถาปตยกรรมภายในเบื้องตน 3(1-4-4)   

 รวมหนวยกิต 22(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 

 
 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx  ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 6 3(x-x-x)   
xxxxxx  ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 7 3(x-x-x)   

เฉพาะ 555211 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 4(1-6-5)   
555221 สถาปตยกรรมพื้นถิ่นโคราช 3(1-4-4)   
555231 การกอสรางอาคาร 2 3(1-4-4)   
555232 วัสดุอาคาร 3(1-4-4)   
555241 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและ
เขียนแบบทางสถาปตยกรรม 1 

3(1-4-4)   

 รวมหนวยกิต 22(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx  ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 8 3(x-x-x)   
xxxxxx  ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 9 3(x-x-x)   

เฉพาะ 555212 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 4(1-6-5)   
555222 การศึกษาพัฒนาภูมิปญญาและ
เทคโนโลยีทองถิ่น 

3(2-2-5)   

555233 การกอสรางอาคาร 3 3(1-4-4)   
555234 งานระบบอาคาร 1 2(1-2-3)   
555242 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและ
เขียนแบบทางสถาปตยกรรม 2 

3(1-4-4)   

 รวมหนวยกิต 21(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx  ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 10 3(x-x-x)   
เฉพาะ 555311 พัฒนาการแนวความคิดในการ

ออกแบบสถาปตยกรรมตะวันตก 
3(2-2-5)   

555312 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 5(1-8-6)   
555321 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและ
เขียนแบบทางสถาปตยกรรม 3 

3(1-4-4)   

555331 งานระบบอาคาร 2 2(1-2-3)   
555341 ภูมิสถาปตยกรรมและการวางผัง
บริเวณ 

3(1-4-4)   

 รวมหนวยกิต 19(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555313 การออกแบบสถาปตยกรรม 5 5(1-8-6)   

 555332 โครงสรางอาคาร 3(3-0-6)   

 555333 การกอสรางอาคาร 4 3(1-4-4)   

 555334 เทคโนโลยีอาคารและ
สิ่งแวดลอม 

3(2-2-5)   

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 1 หรือ 
วิชาชีพ-เลือก  
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

3(x-x-x)   

 รวมหนวยกิต 17(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่
เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 

 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555411 การออกแบบสถาปตยกรรม 6 5(1-8-6)   

555441 การออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5)   

555442 ประมาณราคากอสราง 2(1-2-3)   

555443 การจัดการงานกอสราง 3(3-0-6)   

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 2 หรือ 
วิชาชีพ-เลือก  
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

3(x-x-x)   

 รวมหนวยกิต 16(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่
เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555412 การออกแบบสถาปตยกรรม 7 5(2-6-7)   

555413 การจัดทําโปรแกรมเพื่อการ
ออกแบบสถาปตยกรรม 

3(1-4-4)   

555444 การวางผังเมืองเบื้องตน 3(2-2-5)   

555445 เคหการและการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

2(1-2-3)   

555446 หลักปฏิบัติวิชาชีพ
สถาปตยกรรม 

2(2-0-4)   

 รวมหนวยกิต 15(8-14-23) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่
เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 

 
 

ปท่ี 4 ภาคฤดูรอน 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555414 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางสถาปตยกรรม 

5(0-450-0)   

 รวมหนวยกิต 5(0-450-0) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่
เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
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ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555511 เตรียมวิทยานิพนธ 3(0-9-5)   

 รวมหนวยกิต 3(0-9-5) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่
เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 

 
 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555512 วิทยานิพนธ 9(0-27-14)   

 รวมหนวยกิต 9(0-27-14) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่
เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
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ก. คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 1.  กลุมวิชาภาษา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
001001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Thai for Communication)  
          ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
กระบวนการพัฒนาดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยในการสื่อสารที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยี 
   
001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication I) 
          ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟง
ขอความสั้นๆ การออกเสียงในระดับคํา วลี และประโยค การอานปายประกาศ แบบฟอรม ใบสมัคร ฉลาก
สินคาตางๆ การเขียนขอความเกี่ยวกับตนเอง การเขียนบรรยายเหตุการณ และการจดบันทึก 
   
001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication II) 

 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
          ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซอนข้ึน การฟงและการพูด 
แสดงความคิดเห็นประกอบ การอานจับใจความสําคัญในระดับยอหนา การเขียนอธิบายเกี่ยวกับคน สิ่งของ 
และสถานที ่
 
001004 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
 (Thai for Occupational Purposes) 
          ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล 
และโอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธและโฆษณา   
การเขียนโครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 
 
001005 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) 
 (Aesthetics of Thai Language) 
          ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงามทางภาษา การ
ประเมินคุณคาใหสอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตางๆ 
 
001006 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
 (English for Occupational Purposes) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
          ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล 
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และโอกาส การนําเสนอขอมูลและแสดงความคิดเห็น การอานบทความเกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนจดหมาย
สมัครงาน ประวัติสวนตัว การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสอบถาม และการใหขอมูลเกี่ยวกับงาน   
ที่รับผิดชอบ 
   
001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Foundation Chinese) 
          ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานออกเสียงภาษาจีนกลาง
ตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน
เบื้องตน 
   
001008 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Foundation Japanese)  
          คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน 
   
001009 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 (Foundation Cambodian)  
          โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
   
001010 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 (Foundation Hindi)  
          การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรูปนาม คุณศัพท 
สังขยา สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ ลักษณะประโยคพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
 
001011 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 (Foundation French)   
          ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด การอาน และการเขียน      
การสนทนาในชีวิตประจําวัน  
   
001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
 (Foundation Lao)  
          ระดับเสียง โครงสรางทางไวยากรณ รูปประโยคพื้นฐาน ถอยคํา สํานวนที่ใชในการสื่อสาร ทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
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2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
002001 วิถีแหงชีวิต   3(3-0-6) 
 (Way of Life)  
          ความหมายและคุณคาของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เปาหมายของชีวิต      
หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดํารงชีวิต การดํารงตนอยางมีสันติสุขและอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติภาพ 
การตัดสินคุณคาของการกระทํา และมาตรฐานทางจริยธรรม 
   
002002 ทองถ่ินไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Local Studies)  
          ความเปนมาของทองถ่ินไทย สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของทองถ่ินตางๆ           
ในประเทศไทย ความสําคัญ คุณคา และความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรม บุคคลสําคัญของทองถ่ินไทย
และทองถ่ินโคราช 
   

002003 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 (Psychology for Living)  
          องคประกอบของความเปนมนุษย พฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวของ การรูจักและพัฒนาตนเอง    
การอยูรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ และการดําเนินชีวิตใหมีความสุข 
 

002004 มนุษยกับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 
 (Man and Aesthetics)  
          ทฤษฎีสุนทรียศาสตร  ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณทางสุนทรีย        
ความซาบซึ้งในคุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม การเขาถึง
ความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย 
 
3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6) 
 (Citizenship)  
          ความหมายและความสําคัญการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความหมายของสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และความ
รับผิดชอบ ความสําคัญของกฎเกณฑและกติกาของสังคม จิตอาสา หลักแหงการอยูรวมกันอยางสันติ 
   

003002 สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) 
 (Futurology of Global Society) 
          แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคต แนวโนมความเปนไปไดของ
ปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม    
ในบริบท กระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตออนาคต การเตรียมความพรอม  สําหรับการเปลี่ยนแปลง
สังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 
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003003 มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6) 
 (Man and Civilization)  
          การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรมต้ังแต
สมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรคอารยธรรม ในบริบททางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
   

003004 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 (ASEAN Studies)  
          หลักการ ที่มา และความสําคัญ ของการรวมกลุมประชาคม ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ 
บริบททางสังคม วัฒนธรรม กระบวนทัศน เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศึกษาของประเทศตางๆ ในอาเซียน การ
เจรจาและความรวมมือในประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียนและขอตกลงตางๆ ศักยภาพ ความเขมแข็ง
และความพรอมของอาเซียนในการกาวสูเวทีโลก 
 

003005 กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Law for Living)  
          กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและ
ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาที่ข้ันพื้นฐานของบุคคลและ
การใชสิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา หน้ี ละเมิด ครอบครัว และ
มรดก การกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
   

003006 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง   3(3-0-6) 
 (Self-Access Learning and Resource) 
          ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาจากแหลงสารสนเทศ    
การเขาถึง และการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและ
คนคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ  การจดบันทึกทางวิชาการ การทํารายการ
บรรณานุกรมและการอางอิง 
 
4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 (Information Technology)  
          ทฤษฎีดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ การประยุกตใช ในการทํางานและชีวิตประจําวัน                  
วิธีการแกปญหาโดยใชความรูและทักษะทางคอมพิวเตอร สารสนเทศ ระบบขอมูลขาวสาร อินเตอรเน็ต  
การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม กฎหมายทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใชโปรแกรมประยุกตสํานักงาน การใชคอมพิวเตอรและความรูทางดานสารสนเทศเพื่อ
แสวงหาความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต 
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004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 (System Thinking and Decision Making) 
          หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดเชิงระบบ ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การ
วิเคราะหขอมูลและขาวสาร กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

004003 การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 
 (Health Promotion and Exercise) 
          การสงเสริมสุขภาพตามชวงวัยตางๆ แบบองครวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ
ปญญา การควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การจัดการความเครียด ภูมิ
ปญญาพื้นบานและสมุนไพรที่ใชในการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ อาหาร
เสริมสุขภาพ หลักและวิธีการออกกําลังกาย การฝกปฏิบัติการออกกําลังกาและเลนกีฬา 
 

004004 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Environment and Energy for Sustainable Living) 
          ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใชพลังงานที่มี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตางๆ และแนวทางปองกันแกไข   
 
004005 อาหารเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 (Food for Life)  
          หลักการ ผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งทางดานพืชและสัตว การผลิตเกษตรอินทรีย เกษตร
ปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมคุณภาพ 
หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตนในการถนอมและแปรรูปอาหารโดยใช
ความรอน ความเย็น การทําแหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 
   

004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Technology in Daily Life)  
          ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักการทํางาน
เบื้องตนและการใชงานเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ภายในสถานที่ทํางาน คอมพิวเตอร เครื่องยนต 
การใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม 
 
 5.  กลุมวิชาการบริหารจัดการ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) 
 (Modern Entrepreneurship)  
          แนวคิดพื้นฐานการเปนผูประกอบการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย การผลิต การบริการ การเงิน
และบัญชี โดยบูรณาการกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการประกอบการ ทักษะการเปนผูนํา
ยุคโลกาภิวัฒน ดานการบริหารจัดการและการสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม  
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005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) 
 (Economy and Living)   
          วิวัฒนาการของโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร    
การบริโภค การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ สภาพปญหาเศรษฐกิจ สังคมและ
แนวทางการแกไข การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน 
   
005003 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 3(3-0-6) 
 (Self-Management for Work Development) 
          แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน การต้ังเปาหมายในการ
ทํางาน การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความเช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธี
ในการทํางานรวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคล และวิธีการใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ตางๆ ในสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุมวิชาหลักสาขา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
555111  มูลฐานการออกแบบสถาปตยกรรม     3(1-4-4) 
  (Architectural Design Fundamentals) 
 ศึกษาทฤษฎีในการออกแบบสถาปตยกรรมข้ันพื้นฐาน การสรางกระบวนการคิดสรางสรรค       ฝก
ปฏิบัติใหเกิดทักษะในการคิดแกปญหาเพื่อการออกแบบ ฝกปฏิบัติโดยการนําองคความรูพื้นฐาน      การ
ออกแบบสถาปตยกรรมมาใชสรางสรรคงานออกแบบสถาปตยกรรม 
 
555112  การออกแบบสถาปตยกรรม 1                4(1-6-5) 
  (Architectural Design 1) 
 การปฏิบัติการออกแบบบานพักอาศัยขนาดเล็กช้ันเดียว โดยเนนกระบวนการคิดและแกไขปญหา
ทางดานการออกแบบ พิจารณาความตองการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย การจัดประโยชน   ใช
สอย ที่วางภายใน ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเขตรอนเบื้องตน คํานึงถึงโครงสรางไมและคอนกรีตเสริมเหล็ก
เปนหลัก สุนทรียภาพ ระบบสาธารณูปโภค กฎหมายที่เกี่ยวของ และการฝกปฏิบัติการ            ออกแบบราง
ระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555211  การออกแบบสถาปตยกรรม 2                4(1-6-5)
  (Architectural Design 2) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555112 การออกแบบสถาปตยกรรม 1 
 การปฏิบัติการออกแบบบานพักอาศัยขนาดเล็กถึงขนาดกลางไมเกิน 2 ช้ัน โดยเนนกระบวนการคิดและ
แกไขปญหาทางดานการออกแบบ พิจารณาความตองการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย การจัด
ประโยชนใชสอย ที่วางภายใน การจัดบริเวณและแผนผังอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเขตรอนเบื้องตน 
คํานึงถึงโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สุนทรียภาพ ระบบสาธารณูปโภค กฎหมายที่เกี่ยวของ และการฝก
ปฏิบัติการออกแบบรางระยะสั้น (Sketch Design) 
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555212  การออกแบบสถาปตยกรรม 3      4(1-6-5) 
  (Architectural Design 3) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555211 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 
 การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยเนนกระบวนการคิดและแกไข
ปญหาทางดานการออกแบบที่สื่อถึงเอกลักษณประจําทองถ่ิน พิจารณาความตองการทางกายภาพ พฤติกรรม 
จิตวิทยามนุษย การจัดประโยชนใชสอย ที่วางภายใน ประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ินในการ
ออกแบบ การจัดบริเวณและแผนผังอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเขตรอนเบื้องตน คํานึงถึงโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สุนทรียภาพ ระบบสาธารณูปโภค กฎหมายที่เกี่ยวของ และการฝกปฏิบัติการออกแบบราง
ระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555311  พัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมตะวันตก  3(2-2-5)
  (Development of Architecture Design Concepts in Western Architecture) 
 ศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดของการออกแบบสถาปตยกรรมตะวันตก ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ ดานพื้นที่ใชสอย ดานลักษณะโครงสรางและวิธีการกอสราง และดานแนวทางในการออกแบบตามบริบท
ที่ต้ังและสภาพแวดลอมอันเน่ืองมาจากวัฒนธรรมและวิทยาการของสถาปตยกรรม โดยเริ่มต้ังแตสถาปตยกรรม
สมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสถาปตยกรรมสมัยใหม และสามารถวิเคราะหพัฒนาการของแนวความคิดของ
ผูออกแบบต้ังแตสมัยใหม (Modern) จนถึงหลังสมัยใหม (Postmodern) ที่สามารถ     สงอิทธิพลตอการ
สรางสรรคผลงานสถาปตยกรรม การจัดองคประกอบทางสถาปตยกรรม เกณฑที่ใชในการออกแบบ
สถาปตยกรรมมาถึงปจจุบัน โดยสามารถนําไปประยุกตใชกับงานออกแบบสถาปตยกรรมได 
 
555312  การออกแบบสถาปตยกรรม 4                5(1-8-6)
  (Architectural Design 4) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555212 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 
 การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญในลักษณะอาคารแนวราบ และเปนอาคารเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน พิจารณาความตองการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย ความสัมพันธของประโยชนใช
สอยทางสัญจร ที่วางภายใน การจัดวางผังบริเวณ แผนผังอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเขตรอน และ
การออกแบบที่สะทอนเอกลักษณของทองถ่ิน รวมถึงการคํานึงถึงโครงสราง ความงามของอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภคของอาคาร ผลกระทบจากกฎหมายที่เกี่ยวของ ฝกคนควาหาขอมูล การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 
(Universal Design) และปฏิบัติการออกแบบรางระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555313  การออกแบบสถาปตยกรรม 5                5(1-8-6) 
  (Architectural Design 5) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555312 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 
 การปฏิบัติการออกแบบอาคารพักอาศัยรวม อาคารสาธารณะขนาดใหญ โดยเนนกระบวนการคิดและ
การแกไขปญหาทางดานการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) 
พิจารณาความตองการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย การจัดประโยชนใชสอย ที่วางภายใน การจัดผัง
บริเวณและแผนผังอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเขตรอนช้ืนและบริบทโดยรอบ คํานึงถึงโครงสรางที่
เหมาะสม สุนทรียภาพ ระบบสัญจรแนวต้ัง ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบ
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สุขาภิบาล ระบบจัดการขยะ กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงผลกระทบจากกฎหมายขอบัญญัติของอาคาร 
โดยเฉพาะอาคารสาธารณะขนาดใหญ ฝกคนควาหาขอมูลศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และการฝก
ปฏิบัติการออกแบบรางระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555411  การออกแบบสถาปตยกรรม 6                5(1-8-6)   
  (Architectural Design 6) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555313 การออกแบบสถาปตยกรรม 5 
 การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญถึงขนาดใหญพิเศษ โดยเนนกระบวนการคิดและการ
แกไขปญหาทางดานการออกแบบ พิจารณาความตองการทางกายภาพดานพฤติกรรมและจิตวิทยาของมนุษย 
การจัดประโยชนใชสอย ทางสัญจรที่ซับซอน ที่วางภายใน การจัดผังบริเวณและแผนผังอาคาร      ใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมเขตรอนเบื้องตน ตอบสนองการใชงานของคนทุกกลุมคํานึงถึงอาคารที่ใชโครงสรางของอาคาร
พาดชวงยาว (Longspan structure) โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สุนทรียภาพทางสถาปตยกรรม ระบบของ
อาคารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ กฎหมายที่เกี่ยวของ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) และ
การฝกปฏิบัติการออกแบบรางระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555412  การออกแบบสถาปตยกรรม 7                5(2-6-7) 
  (Architectural Design 7) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555411 การออกแบบสถาปตยกรรม 6 
 การปฏิบัติการวางผังกลุมอาคารสาธารณะ ออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญพิเศษ โดยเนน
การศึกษาความสัมพันธระหวางอาคาร กระบวนการคิดและแกไขปญหาทางดานการออกแบบ พิจารณาความ
ตองการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย ที่วางภายใน การแกปญหาสถาปตยกรรมที่มีประโยชนใชสอย
แตกตางกัน ทางสัญจรที่ซับซอน บูรณาการระบบโครงสราง งานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวของ สุนทรียภาพ 
กฎหมายที่เกี่ยวของ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)  และการฝกปฏิบัติการออกแบบรางระยะ
สั้น (Sketch Design) 
 
555413  การจัดทําโปรแกรมเพ่ือการออกแบบสถาปตยกรรม   3(1-4-4) 
  (Architectural Programming) 
 หลักการและวิธีการในการเขียนขอมูลโครงการที่เกี่ยวของกับการออกแบบสถาปตยกรรม เชน  การ
วิเคราะหและการจัดทํารายละเอียดโครงการ การกําหนดความตองการใชพื้นที่ดานประโยชนใชสอย รูปแบบ 
ที่ต้ังโครงการ ซึ่งสามารถนําไปใชในการกําหนดแนวความคิดการออกแบบสถาปตยกรรมใหเหมาะสมและ
ตอบสนองตอโครงการตางๆ 
 
555414  การฝกประสบการณวิชาชีพทางสถาปตยกรรม              5(0-450-0) 
  (Practical Architectural Training) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555313 การออกแบบสถาปตยกรรม 5 
 การฝกปฏิบัติงานในสํานักงานสถาปนิกหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาในดานการเขียนแบบ 
ออกแบบ บริหาร หรือควบคุมการกอสรางอาคาร โดยใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเปนเวลาไมตํ่ากวา 
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450 ช่ัวโมง และเมื่อเสร็จสิ้นการฝกประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษานําเสนอผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
พรอมทั้งผลประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพจากหัวหนางาน 
 
555511  เตรียมวิทยานิพนธ                 3(0-9-5) 
  (Thesis Preparation) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555412 การออกแบบสถาปตยกรรม 7 
 กฎระเบียบและวิธีการดําเนินงานวิทยานิพนธ หลักการเลือกโครงการ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การจัดทํารายละเอียดโครงการออกแบบ การเลือกที่ต้ังโครงการ 
การศึกษาอาคารตัวอยาง การอางอิง การเขียนรายงาน และนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธตอคณะกรรมการ พรอม
จัดทํารางเอกสารวิทยานิพนธ 
 
555512  วิทยานิพนธ        9(0-27-14) 

(Thesis) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555511 เตรียมวิทยานิพนธ 
 การศึกษาคนควารวบรวม และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม เพื่อนําผลสูกระบวนการ
ออกแบบสถาปตยกรรมที่ไดรับอนุมัติเปนหัวขอวิทยานิพนธแลว จัดทําเอกสารวิทยานิพนธ ปฏิบัติการออกแบบ 
แสดงความคิดสรางสรรค จัดทํารายละเอียดทางสถาปตยกรรม และจัดทําเอกสารวิทยานิพนธเสนอตอ
คณะกรรมการ และนําเสนอเปนรูปงานทางสถาปตยกรรม 
 
2. กลุมวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
555121  สุนทรียศาสตรและการออกแบบเบ้ืองตน               4(1-6-5) 

(Atheistic and Basic Design) 
 ความหมายและขอบขายของศิลปะ หลักการสุนทรียศาสตร ความเขาใจในทัศนศิลปสาขาตางๆ 
ลักษณะและความสัมพันธของงานทัศนศิลป การปลูกฝงความช่ืนชมในรูปแบบของศิลปะไทยและสากล ความ
เขาใจ และประสบการณในการดูงานศิลปะที่มีผลตอชีวิตและสังคมในปจจุบัน ศึกษาวัสดุอุปกรณและฝก
วิธีการใชงานในดานการเขียนภาพ-วาดภาพ ฝกทักษะเทคนิควิธีการเขียนภาพดวยมือ (Drawing) หลักการ
พื้นฐานการสเกตซ (Sketch) ศึกษาเรื่ององคประกอบศิลป หลักการและเทคนิคการจัดองคประกอบศิลป เพื่อให
เกิดความงามหรือสุนทรียภาพในงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การใหแสง เงา และสี ดวย ดินสอ หมึก สีนํ้า 
ฯลฯ  ฝกทักษะการปฏิบัติการออกแบบและแสดงแบบเบื้องตน ตลอดจน  การนําเสนอผลงานออกแบบ
ศิลปะประยุกตที่มีสุนทรียภาพทั้งการเขียน และการทําหุนจําลอง การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) เบื้องตน
จากภาพแปลนและภาพดาน วิธีการทําแผนงานออกแบบและ        การนําเสนอผลงานออกแบบใหมีความ
นาสนใจ  
 
555122  การเขียนแบบทางสถาปตยกรรม                3(1-4-4)
  (Architectural Drawing) 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการเขียนแบบ สัญลักษณตางๆ ในการเขียนแบบ การ
เขียนตัวอักษรไทย-อังกฤษ และอารบิค การใชเสน การเขียนภาพฉายไอโซเมตริก และการเขียนทัศนียภาพ
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ภายใน ภายนอก ศึกษาและทบทวนการเขียนรูปทรงเรขาคณิตแบบตางๆ การเขียนทัศนียภาพภายนอก ภายใน  
รวมทั้งการเขียนแบบทางดานสถาปตยกรรม 
 
555123  สถาปตยกรรมไทย                 3(3-0-6) 

(Thai Architecture) 
 ศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมไทยต้ังแตยุคทวารวดีจนถึงยุครัตนโกสินทร โดยเรียนรูถึงโครงสรางและ
องคประกอบในงานสถาปตยกรรม เพื่อตระหนักถึงคุณคาของสถาปตยกรรมไทย และนําไปประยุกตใชกับการ
ออกแบบสถาปตยกรรมได 
 
555221  สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินโคราช      3(1-4-4) 
  (Korat Vernacular Architecture) 
 ศึกษาหลักการออกแบบสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเขตรอนช้ืนในแตละภาค  ของ
ประเทศไทยพอสังเขป โดยรวมถึงความรูสึกพื้นฐานเกี่ ยวกับความสัมพันธมนุษย สถาปตยกรรม และ
สภาพแวดลอม การอาศัยพึ่งพาสภาวะแวดลอมเพื่อใหเกิดสภาวะนาสบาย ปญหาสภาพแวดลอมและแนว
ทางแกไข ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเปนอยู และบริบทแวดลอมที่มีอิทธิพลตอสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน  
การศึกษาความหมาย ความงาม ของสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน เชน บานพักอาศัย อาคารทางศาสนา และอาคารตาม
ความเช่ือ ศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินโคราชโดยเฉพาะเรือนโคราช ในมิติของการวางผัง  การวิเคราะห
ความสัมพันธของพื้นที่ รูปทรง การใชที่วางที่ตอบสนองความตองการทางกายภาพ หนาที่ประโยชนใชสอย 
ฝกหัดเขียนสวนประกอบของสถาปตยกรรม และทําหุนจําลองสถาปตยกรรมพื้นถ่ินโคราช  ศึกษาเปรียบเทียบ
เรือนโคราชในพื้นที่แหลงอารยะธรรม ศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินโคราชที่ควรคาแก   การอนุรักษ และฝกหัด
ออกแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ินประยุกต 
 
555222  การศึกษาพัฒนาภูมิปญญาและเทคโนโลยีทองถ่ิน              3(2-2-5) 

(Study and Development in Local Wisdom and Technology) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิดของภูมิปญญาทองถ่ินในแตละภาคของประเทศไทย คนควาเพื่อประยุกตและ
พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดวยเทคโนโลยีอยางย่ังยืน ที่เปนการตอยอดภูมิปญญาใหเขากับสภาพแวดลอมและ
สังคม 
 
555321 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 3  3(1-4-4) 
  (Computer Aided for Architectural Design and Drawing 3)  
 ทฤษฎีและฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางงานกราฟกเพื่อการออกแบบอารทเวิรค และการ
นําเสนอผลงานทางสถาปตยกรรม 
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3. กลุมวิชาเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
555131  การกอสรางอาคาร 1       3(1-4-4) 
  (Building Construction 1) 
 ทฤษฎี วิธีการกอสรางการกอสรางอาคารโครงสรางไม และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กข้ันพื้นฐาน 
เทคโนโลยีการกอสรางที่เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนศึกษาสวนประกอบอาคาร องคประกอบรอยตอ
อาคาร ฝกเขียนแบบโดยเนนแบบกอสราง แบบรายละเอียดที่เกี่ยวของและทําหุนจําลอง 
 

555231  การกอสรางอาคาร 2       3(1-4-4) 
  (Building Construction 2) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555131 การกอสรางอาคาร 1 
 การปฏิบัติการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยขนาดเล็ก วิธีการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
อาคารโครงสรางเหล็ก ที่มีความสูงไมเกิน 2 ช้ัน ศึกษาข้ันตอนการดําเนินการกอสราง การควบคุมงานกอสราง 
วัสดุเทคนิคในการกอสราง ศึกษาดูงานโครงการกอสรางบานพักอาศัยขนาดเล็ก 
 

555232 วัสดุอาคาร                  3(1-4-4) 
  (Building Materials) 
 ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุกอสรางที่ใชในงานโครงสราง วัสดุสวนประกอบอาคาร วัสดุตกแตงอาคาร  
การศึกษาดูงานจริง และฝกปฏิบัติการเลือกใชวัสดุอาคาร วัสดุในงานกอสราง มาประยุกตใชในการออกแบบ 
การเขียนแบบสถาปตยกรรม 
 

555233  การกอสรางอาคาร 3                 3(1-4-4) 
  (Building Construction 3) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555231 การกอสรางอาคาร 2 
 ปฏิบัติการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยขนาดกลาง วิธีการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มี
ความสูงต้ังแต 2-4 ช้ัน ศึกษาข้ันตอนการดําเนินการกอสราง การควบคุมงานกอสราง วัสดุเทคนิคในการกอสราง 
ศึกษาดูงานโครงการกอสรางที่มีความสูง 2-4 ช้ัน 
 
 

555234  งานระบบอาคาร 1                 2(1-2-3) 
  (Building System 1) 
 งานระบบอาคารเบื้องตนสําหรับอาคารพักอาศัย ไดแก ระบบนํ้าประปา ระบบสุขาภิบาลทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง ระบบไฟฟา ไฟฟากําลัง มาตรฐานการติดต้ังอุปกรณอาคาร 
พรอมฝกเขียนแบบสัญลักษณ 
 

555331  งานระบบอาคาร 2                 2(1-2-3) 
  (Building System 2) 
 งานระบบอาคารสําหรับอาคารขนาดใหญ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบขนสง
ในอาคาร ระบบดับเพลิงและระบบปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันฟาผา ระบบสื่อสาร ศึกษากฎหมายและ
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ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับงานระบบของอาคาร ฝกปฏิบัติการเขียนแบบงานระบบรวมกับการออกแบบ
สถาปตยกรรมเพื่อใหสอดคลองกับระบบวิศวกรรมอาคารขนาดใหญ 
 
555332  โครงสรางอาคาร                  3(3-0-6) 
  (Building Structure) 
 ศึกษาพัฒนาการของโครงสรางอาคาร ความรูพื้นฐานดานกลศาสตร พื้นฐานทฤษฎีโครงสราง นํ้าหนัก
บรรทุก กําลังวัสดุโครงสราง ระบบโครงสราง พฤติกรรมโครงสรางอาคาร แนวคิดในพิจารณาออกแบบระบบ
โครงสรางอาคารสําหรับอาคารขนาดเล็ก อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ 
 
555333  การกอสรางอาคาร 4       3(1-4-4) 
  (Building Construction 4) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555233 การกอสรางอาคาร 3 
 ปฏิบัติการเขียนแบบกอสรางอาคารสูงและอาคารพาดชวงยาว วิธีการกอสรางอาคาร ศึกษาข้ันตอนการ
ดําเนินการกอสราง การควบคุมงานกอสราง วัสดุเทคนิคในการกอสราง ศึกษาดูงานในโครงการกอสรางอาคารสูง
และอาคารพาดชวงยาว 
 
555334  เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดลอม                3(2-2-5) 
  (Building and Environmental Technology) 
 การสรางสภาวะนาสบายในงานสถาปตยกรรม โดยวิธีกลและวิธีธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศและสภาพแวดลอม การระบายอากาศ การปองกันเสียงรบกวน การออกแบบแสงธรรมชาติและแสง
ประดิษฐ การถายเทความรอน วัสดุและระบบกรอบอาคาร การใชพลังงานทางเลือก เพื่อการออกแบบอาคาร
อนุรักษพลังงาน 
 
4. กลุมวิชาสนับสนุนสาขา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
555141  สถาปตยกรรมภายในเบ้ืองตน                3(1-4-4) 
  (Basic Interior Architecture) 
 ศึกษาหลักการสัดสวนมนุษย วิเคราะหพื้นที่ใชสอยเบื้องตน หลักการจัดองคประกอบที่วางภายใน
อาคารที่พักอาศัย ศึกษาการตกแตงภายในอาคารที่พักอาศัย และฝกปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายในอาคารที่
พักอาศัยเบื้องตน 
 
555241  คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 1  3(1-4-4) 
  (Computer Aided for Architectural Design and Drawing 1)  
 ทฤษฎีและฝกปฏิบัติการ การใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปตยกรรมใน
รูปแบบ 2 มิติ การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร มาตรฐานการจัดเก็บขอมูล มาตรฐานการเขียนแบบและการ
แสดงแบบ 
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555242  คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 2  3(1-4-4)
   (Computer Aided for Architectural Design and Drawing 2)  
 ทฤษฎีและฝกปฏิบัติการ การใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปตยกรรม  ใน
รูปแบบ 3 มิติ การสรางพื้นผิววัสดุ การจัดแสง การจําลองสภาพแสงตามธรรมชาติและแสงประดิษฐ    ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร 
 
555341  ภูมิสถาปตยกรรมและการวางผังบริเวณ     3(1-4-4) 
  (Landscape Architecture and Site Planning) 
 หลักการทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของในการออกแบบงานภูมิสถาปตยกรรม ลักษณะพืชพันธุ 
ความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมกับภูมิทัศน การออกแบบที่วางภายนอกอาคารและสภาพแวดลอม   การ
ออกแบบงานภูมิสถาปตยกรรม เชน สวนหยอม สวนสาธารณะ เปนตน หลักการแนวคิดการวางผังบริเวณ การ
วางผังโครงการ การใชประโยชนที่ดิน การเลือกและวิเคราะหที่ต้ังโครงการ องคประกอบในการเลือกและการ
วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษาเพี่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและสุนทรียภาพ     การวางตําแหนง
อาคารและกลุมอาคาร ที่จอดรถ ทางเขาออก ระบบการสัญจร ระบบสาธารณูปโภค     การปรับระดับพื้นที่ การ
ระบายนํ้าในพื้นที่ ตลอดจนรายละเอียดที่จําเปนในการวางผังบริเวณ รวมทั้งหลักการและเทคนิคของการสํารวจ
พอสังเขป ศึกษาการออกแบบงานภูมิสถาปตยกรรม และงานผังบริเวณ ปฏิบัติการออกแบบวางผังโครงการ  
     
 
555441  การออกแบบชุมชนเมือง       3(2-2-5) 
  (Urban Design) 
 ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของทางดานการออกแบบชุมชนเมือง สํารวจชุมชนเมืองทาง
กายภาพ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ โดยนําไปวิเคราะหศักยภาพและสภาพปญหาของชุมชนเมือง   เพื่อ
ปฏิบัติงานออกแบบวางผัง งานออกแบบสถาปตยกรรม งานออกแบบภูมิทัศนเมือง เปนตน ซึ่งอยูในขอบขาย
ผลผลิตของงานการออกแบบชุมชนเมือง โดยอาศัยความรวมมือดานขอมูลหรือประสานงานรวมกันจากหลาย
สาขาวิชาชีพ 
 
555442  ประมาณราคากอสราง                 2(1-2-3) 
  (Building Estimation) 
 ความสําคัญของการประมาณราคาในงานกอสราง สัญญาแบบรูป รายการประกอบแบบ และบัญชีแสดง
ปริมาณงาน การอานแบบรูปและรายการประกอบแบบ มาตรฐานรหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร    การกําหนด
ราคากลางของทางราชการ หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง การคํานวณคางานตนทุน การถอด
แบบกอสราง รายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลาง การสรุปคากอสรางเปนราคากลางและการจัดทํา
รายงาน การจัดทํารายการประกอบแบบ การแบงงวดงาน การใชโปรแกรมสเปรดชีตชวยในการจัดทําบัญชีแสดง
ปริมาณงาน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการหาปริมาณงาน การประมูลงานกอสรางและระเบียบพัสดุ วา
ดวยการจัดซื้อจัดจาง 
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555443  การจัดการงานกอสราง       3(3-0-6) 
  (Construction Management) 
 ขอบเขตและหนาที่ของการจัดการโครงการกอสรางกฎหมายและการประกันภัย เศรษฐศาสตร การ
กอสราง การวางแผนข้ันตอนการกอสราง การประมาณราคากอสราง การประกวดราคาและสัญญา  การสํารวจ
และเตรียมสถานที ่การวางแผนดานการเงิน บุคลากร อุปกรณกอสรางและการจัดหาวัสดุกอสราง การควบคุม
เวลาในการวางแผนดวยเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review 
Technique : PERT)  และ ระเบียบวิธีวิกฤต (Critical Path Method : CPM) การควบคุมคุณภาพงาน การ
ประสานงานและแนวทางการการแกปญหา 
 
555444  การวางผังเมืองเบ้ืองตน       3(2-2-5) 
  (Introduction to Urban Planning) 
 การต้ังถ่ินฐานของชุมชนเมืองในอดีต ความหมายและการเปลี่ยนแปลงของเมือง ทฤษฏีและแนวคิด
เกี่ยวกับเมือง รวมทั้งกระบวนการวางผังเมือง องคประกอบตางๆ ของผังเมือง ฝกปฏิบัติการวิเคราะหทาง ผัง
เมืองนําไปสูการออกแบบดวยวิธีการทางผังเมืองเบื้องตน 
 
 
555445  เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย     2(1-2-3) 
  (Housing and Real Estate Development) 
 ศึกษามาตรฐานและปญหาของที่อยูอาศัย การลงทุนทางอสังหาริมทรัพย การศึกษาความเปนไปได
เบื้องตนสําหรับโครงการเคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
555446  หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม      2(2-0-4)  
  (Architectural Practice)  
 ศึกษาข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติวิชาชีพ หลักปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรม ไดแก จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พระราชบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวของ มารยาทการปฏิบัติวิชาชีพ โดยวิธีการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ทัศนคติ ประสบการณ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ระหวางนักศึกษา อาจารย หรือผูเช่ียวชาญ 
 
หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี ซึ่งหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตไดเปดการเรียนการสอนกลุมวิชาชีพ-เลือก เพื่อใหนักศึกษา
ไดเลือกเรียน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 



33 
 

1.  กลุมวิชาชีพ-เลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
555351  พัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมตะวันออก  3(2-2-5)
  (Development of Architecture Design Concepts in Eastern Architecture) 
 ศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดของการออกแบบสถาปตยกรรมตะวันออก ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ ดานพื้นที่ใชสอย ดานลักษณะโครงสรางและวิธีการกอสราง และดานแนวทางในการออกแบบตามบริบท
ที่ต้ังและสภาพแวดลอม อันเน่ืองมาจากวัฒนธรรมและวิทยาการของสถาปตยกรรมในแถบประเทศทวีปเอเชีย 
อาทิเชน จีน ญี่ปุน อินเดีย เปนตน โดยสามารถวิเคราะหอิทธิพลที่สงผลตอการสรางสรรคผลงานสถาปตยกรรม
ได 
 
555352  สถาปตยกรรมลุมนํ้าโขง                 3(3-0-6) 
  (Mekong River Basin Architecture) 
 ศึกษาสถาปตยกรรมผานสังคมและวัฒนธรรมการอยูอาศัยของชุมชนพื้นที่สองฝงลุมนํ้าโขง ทั้ง
แนวความคิด การวางผัง พื้นที่ใชสอย สวนประกอบและรูปแบบทางสถาปตยกรรม โดยการศึกษาเปรียบเทียบใน
แตละพื้นที่ที่เลือกเปนกรณีศึกษา 
555353  การปฏิบัติงานภาคสนามทางสถาปตยกรรม              3(1-4-4) 
  (Fieldwork Practice of Architectural) 
 หลักการสํารวจ และการเก็บขอมูลทางสถาปตยกรรม ฝกปฏิบัติการเก็บขอมูลดวยการสํารวจ รังวัด 
ถายภาพ สัมภาษณ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการจัดทําฐานขอมูลทางสถาปตยกรรมอยางเปนระบบ 
และการนําเสนอขอมูล 
 
555354  ภูมิปญญานิเวศและเมืองยั่งยืน                3(1-4-4) 
  (Ecological Wisdom and Sustainable Cities) 
 ความหมายและแนวคิดของภูมิปญญานิเวศวิทยา ชนิดของภูมิปญญานิเวศ การศึกษาถึงสภาพทางภูมิ
นิเวศ ถ่ินที่อยูอาศัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้ งแนวคิดหลักการและ
กระบวนการพัฒนาเมืองย่ังยืน กรณีศึกษาและตัวอยางในประเทศไทยและตางประเทศ 
 
555355  การจัดการพลังงานในอาคาร                3(2-2-5) 
  (Energy Management in Building) 
 ปจจัยการใชพลังงานในอาคารและการควบคุมการใชพลังงานในอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ระบบ
ไฟฟาแสงสวาง วัสดุอาคาร การใชพลังงานเน่ืองจากเปลือกอาคาร และศึกษาทางเลือกการประหยัดพลังงาน 
 
555356  การตกแตงภายในอาคาร                 3(1-4-4) 
  (Interior Decoration) 
 ศึกษาหลักการสัดสวนมนุษย วิเคราะหพื้นที่ใชสอยเบื้องตน หลักการจัดองคประกอบภายใน ศึกษาและ
ฝกปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายใน 
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555451  การออกแบบเพ่ือพัฒนาชุมชน      3(1-4-4) 
  (Design for Community Development) 
 ภูมิปญญาของชุมชนทองถ่ินที่เกี่ยวของกับงานเทคนิคสถาปตยกรรม วัสดุกอสราง และองคประกอบ
อาคารในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหและพัฒนางานภูมิปญญาทองถ่ินที่ศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการและ
วิถีชีวิตของทองถ่ิน รวมถึงการเก็บขอมูลและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อพัฒนาชุมชน    ดวยสํานึกจิตสาธารณะ 
 
555452  การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชนเมือง     3(1-4-4) 
  (Urban and Architectural Conservation) 
 หลักการเทคนิคแนวคิดในเรื่องการอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชนเมือง ฝกปฏิบัติการการอนุรักษ
สถาปตยกรรมและชุมชนเมืองการประเมินองคประกอบของสถาปตยกรรมและชุมชนเมือง ที่มีคุณคาและควร
ไดรับการอนุรักษการกําหนดมาตรการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนอนุรักษโดยใชกรณีศึกษาในการอภิปรายและ
ฝกปฏิบัติ 
 
555453  ภาษาอังกฤษสําหรับสถาปนิก               3(2-2-5) 
  (English for Architects) 
 เรียนรูคําศัพท สํานวน และโครงสรางทางภาษาเพื่อการพูดและการเขียนนําเสนอผลงานออกแบบทาง
สถาปตยกรรม การเขียนเอกสารเกี่ยวกับการสมัครงานในวิชาชีพ การโตตอบและสัมมนาเกี่ยวกับสถาปตยกรรม 
ปฏิบัติการฝกทักษะการฟง การเขียน การอาน-การแปลความหมาย และการพูดนําเสนอผลงาน 
 
555454  การออกแบบอาคารดวยตารางพิกัด              3(1-4-4) 
  (Building Design with Modular System) 
 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับการออกแบบอาคารดวยระบบประสานทางพิกัดจากตารางพิกัด 
อาคารสําเร็จรูป ช้ินสวนสําเร็จรูป ตลอดจนการศึกษาวัสดุกอสรางเพื่อนํามาออกแบบอาคารดวยระบบประสาน
ทางพิกัดไดอยางเหมาะสม 
 
555455  การออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล                3(2-2-5) 
  (Universal Design) 
 เรียนรูสภาวะความแตกตางทางกายภาพของบุคคล ปญหาการใชงานปจจุบันศึกษาทฤษฎี       การ
ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพื่อการนําไปประยุกตใชในการออกแบบทางสถาปตยกรรม 
 
555456  สถาปตยกรรมยั่งยืน                 3(2-2-5) 
  (Sustainable Architecture) 
 ศึกษาแนวคิดและความหมายสถาปตยกรรมย่ังยืน ศึกษาการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานและ
อาคารเขียว แนวคิดการออกแบบสถาปตยกรรมพอเพียง การเลือกใชวัสดุที่สอดคลองกับทองถ่ินเนนการอยู
รวมกันของมนุษยและเห็นแกประโยชนรวมกันของชุมชนและสังคม การอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืน
และสมดุล รับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยที่เกิดข้ึนจากความเปนเหตุผล มีความเรียบ
งาย สมฐานะ ศึกษาอาคารกรณีศึกษา ดูงานนอกสถานที่เพื่อเปนการประยุกตความรูมาใชในการออกแบบ
สถาปตยกรรมย่ังยืน 
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ที่  ๐๐๕/๒๕๕๗ 

 
 

 
ประกาศแกไขขอบังคับรายวิชาการออกแบบสถาปตยกรรม 1-7 ครั้งท่ี 3  

ปการศึกษา 1/2559 
 
การตรวจแบบรางกับอาจารยท่ีปรึกษา 

1. นักศึกษาตองตรวจแบบรางกับอาจารยที่ปรึกษาไมนอยกวา 2 ครั้ง/โครงการออกแบบ 
การตรวจแบบรางรวม 

1. นักศึกษาตองเขารับการตรวจแบบรางรวมตามวันเวลาที่กําหนด  
2. การข้ึนตรวจแบบรางรวมตองผานการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษากอน 

การสงผลงานออกแบบขั้นสมบูรณ 
1. นักศึกษาตองสงผลงานการออกแบบข้ันสมบูรณตามวันเวลาที่กําหนด มิฉะน้ันจะไมมีสิทธิข้ึนนําเสนอ

ผลงานและมีผลใหคะแนนการสอบนําเสนอขั้นสมบูรณเปนศูนย 
การออกแบบรางระยะสั้น (Sketch Design: SKD.) 

1. นักศึกษาที่ไมสงผลงานออกแบบรางระยะสั้น (SKD.) ตามวันและเวลาที่กําหนด จะถูกปรับตกในงาน
ช้ินน้ัน 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1. นักศึกษาที่คัดลอกผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตนเอง ถือไดวาเปนผูขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
จะถูกปรับตกในโครงการออกแบบช้ินน้ัน 

 
จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เปนตนไป 

 
 
                                                                                  
                 ดร.นิธิ  ลิศนันท   

ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร 
 
 
 
หมายเหตุ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการผูประเมินในการตัดสิน 
 
 
 

 


