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มคอ. 2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Architecture Program in Architecture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม)
ชื่อยอ (ไทย) :
สถ.บ. (สถาปตยกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Architecture (Architecture)
ชื่อยอ (อังกฤษ) :
B.Arch. (Architecture)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
171 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
(1) สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
(2) ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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(3) ภาควิชาสถาปตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันอาศรมศิลป
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554
วันที่ 15 ธันวาคม 2554
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาสถาปตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) สถาปนิกควบคุมงานกอสราง
(2) สถาปนิกออกแบบ
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(1) นางสาวศรีสุดา ภูแยม
ตําแหนง อาจารย
คุณวุฒิ สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร), 2554 , สถ.บ. (สถาปตยกรรม), 2551
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
(2) นายสุพจน พรหมพยัคฆ
ตําแหนง อาจารย
คุณวุฒิ ผม. (การวางแผนชุมชนเมืองและสิ่งแวดลอม), 2554, สถ.บ. (สถาปตยกรรม), 2545
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
(3) นายรักศักดิ์ สุคนธะตามร ตําแหนง อาจารย
คุณวุฒิ M.Arch. (Building Technology), 2549, สถ.บ. (สถาปตยกรรม), 2544
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคลองกับสถานการณการแขงขันดานเศรษฐกิจ อันเปนผลมาจากการ
เปดการคาเสรีทั่วโลก ประกอบกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีแนวคิดวาอาเซียนจะ
กลายเปนเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว หรือ Single market and production base โดยมีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต
สามารถดําเนินกระบวนการผลิตไดอยางเสรี โดยสามารถใชทรัพยากรจากแตละประเทศ ทั้งวัตถุดิบและแรงงาน
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มารวมในการผลิตใหมีมาตรฐานของสินคา กฎเกณฑ กฎระเบียบเดียวกัน และยังสงผลใหตลาดแรงงานดาน
วิชาชีพสถาปตยกรรมเปดเสรีดวยเชนกัน การพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคนั้น จึง
จําเปนตองสอดคลองและทันตอสถานการณในอนาคตดวย
ดังนั้นการผลิตสถาปนิกที่มีองคความรูพื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีอาคาร การควบคุมงานกอสราง การออกแบบสถาปตยกรรมที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม
และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม จึงมีความจําเปนที่จะตอง
เตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงจะสามารถตอบสนองตอตลาดภายในประเทศและสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรคํานึงถึงสถานการณการพัฒนาทางสังคม สถาปตยกรรมเปนสวนสําคัญในการ
สรางความเชื่อมโยงหรือการปฏิสัมพันธของคนในแตละพื้นที่ แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณและวัฒนธรรมผาน
ทางงานสถาปตยกรรม เปนสวนชวยในการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาเปนเอกลักษณของชาติ
การเปดการคาเสรีของวิชาชีพสถาปตยกรรม ทําใหการแขงขันดานบุคลากรแตละประเทศสูงขึ้น ตลาดแรงงาน
ในวิชาชีพเปดกวางใหสถาปนิกสามารถประกอบวิชาชีพไดครอบคลุมทุกประเทศในอาเซียน โดยสถาปนิกตอง
มีความรูพื้นฐานทางดานสถาปตยกรรม ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ตลอดจนสามารถรวมงานกับผูที่มีความ
แตกตางทางดานภาษา วัฒนธรรมและเชื้อชาติไดเปนอยางดี ควบคูไปกับการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพมีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากลได
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยีการกอสรางและการออกแบบสถาปตยกรรมในแตละยุคสมัย เพื่อรองรับการ
แขงขันกับสถาปนิกตางชาติ โดยผลิตสถาปนิกที่พรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมศักยภาพในการพัฒนาตนเองดานวิชาชีพทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนมีความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาท หนาที่ของสถาปนิกที่มีตอสังคมไทย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรเปนสาขาวิชาที่มีความแพรหลายทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสงผลให
สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพไดกวางมากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรจึงเนนใหสรางทักษะและประสบการณในการ
ปฏิบัติจริงควบคูไปกับการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี เพื่อใหบณ
ั ฑิตพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
สถาปตยกรรมซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งมุงสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
และมีความพรอมในการเขาสูโลกอาชีพ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตรเปนผูรับผิดชอบรายวิชา
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(2) หมวดวิชาชีพ มีความสัมพันธในลักษณะการชวยสอน โดยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี และครุภัณฑของคณะวิศวกรรมศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปตยกรรม
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีปณิธาน
อันแนวแนในการจัดตั้งหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม โดยมีเปาหมายในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรม ทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
กอสรางมีทักษะการควบคุมงานกอสรางที่มีองคความรูดานสถาปตยกรรม สามารถเรียนรูสิ่งใหมและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
จริยธรรม
จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนสถาปนิกควบคุมงานกอสราง ที่มีองคความรูดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการกอสราง มีทักษะในการควบคุมงานกอสราง สามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนสถาปนิกออกแบบ ที่มอี งคความรูดานสถาปตยกรรม สามารถเรียนรู
สิ่งใหมและพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล การสื่อสาร ประสานงาน
วิเคราะห วางแผนและการทํางานเปนทีม มีความเขาใจและรูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินยั
ตรงตอเวลา ซือ่ สัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีมาตรฐานตรงตามที่สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรและปริญญาบัตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานตามที่ สกอ. กําหนด
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
 ปรับปรุงหลักสูตรให
ความตองการของ
สอดคลองกับความตองการ
ผูประกอบการดาน
ของอุตสาหกรรมและการ
อุตสาหกรรมการผลิต
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
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แผนพัฒนาปรับปรุง (ตอ)
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
 ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
 สนับสนุนบุคลากรดานการ
การสอนและบริการวิชาการให
อาจารยในหลักสูตร
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
มีประสบการณจากการนํา
 การศึกษาตอ
วิชาการแกองคกรภายนอก
ความรู มาปฏิบัติงานจริง
 การฝกอบรม - ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรอาจมีพื้นฐานจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาเปน
ระดับอุดมศึกษาที่ไมเพียงพอ ทักษะการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งความสามารถใน
การศึกษาตําราและคนควาดวยตนเอง
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย การเขา
รวมกิจกรรมและการแบงเวลา การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษา และการดูแล
นักศึกษา การติดตามผลการศึกษาและจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน กรณีที่นักศึกษามีพื้นฐานจากการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมเพียงพอ จําเปนตองจัดอบรมปรับระดับพื้นฐานทางวิชาชีพกอนเริ่มภาค
การศึกษาแรกและการแกไขปญหาในการเรียนในภาคปฏิบัติ ทางคณะจะจัดใหมีการดูแลเปนพิเศษโดยอาจารยที่
ปรึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
ชั้นปที่ 1
35
35
35
35
ชั้นปที่ 2
35
35
35
ชั้นปที่ 3
35
35
ชั้นปที่ 4
35
ชั้นปที่ 5
รวม
35
70
105
140
คาดวาจะจบการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2555
คาบํารุงการศึกษา
175,000
คาลงทะเบียน
122,500
เงินงบประมาณแผนดิน
3,500,000
รวมรายรับ
3,797,500
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

2555

ปงบประมาณ
2556
2557
350,000
525,000
245,000
367,500
4,025,000
4,629,000
4,620,000
5,521,500

2556

ปงบประมาณ
2557

2559
35
35
35
35
35
175
35

2558
700,000
490,000
5,323,000
6,513,000

2559
875,000
612,500
6,121,000
7,608,500

2558

2559

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
1,020,000 1,173,000 1,348,950 1,551,292 1,783,986
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)
500,000
575,000 661,250
760,500
874,600
3. ทุนการศึกษา
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
100,000
115,000 132,250
152,000
174,900
รวม (ก)
1,670,000 1,913,000 2,192,450 2,513,792 2,883,486
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
2,000,000 2,300,000 2,645,000 3,041,750 3,498,000
รวม (ข)
2,000,000 2,300,000 2,645,000 3,041,750 3,498,000
รวม (ก) + (ข)
3,670,000 4,213,000 4,837,450 5,555,542 6,381,486
จํานวนนักศึกษา
35
70
105
140
175
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 171 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3
หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12
หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9
หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6
หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
133 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาพื้นฐาน
18
หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาหลักสาขา
45
หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาเทคโนโลยี
21
หนวยกิต
ข.4 กลุมวิชาสนับสนุนสาขา
22
หนวยกิต
ข.5 กลุมวิชาบริหารและควบคุมงานกอสราง
15
หนวยกิต
ข.6 กลุมวิชาชีพเลือก
12
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ 2 เปนรหัสคณะ ( 09 = คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 3 = สาขาวิชาสถาปตยกรรม)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ
X = หมวดวิชาเลือกเสรี)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาอังกฤษ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร)
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- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาพื้นฐาน 2 = วิชาหลักสาขา 3 = วิชาเทคโนโลยี
4 = วิชาสนับสนุนสาขา 5 = วิชาบริหารและควบคุมงานกอสราง 6 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา

- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย (Thai Literature)
การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

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

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ประกอบดวย
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1)
01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)
01-002-218 สนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)
01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109

มนุษยกับสังคม (Man and Society)
มนุษยสัมพันธ (Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Life and Social Skills)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
สังคมกับการปกครอง (Society and Government)
สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Vocational Law and Ethics)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
สันติศึกษา (Peace Studies)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
ไทยศึกษา (Thai Studies)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development)

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)
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)

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104

คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental of Mathematics)
สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร (Environmental and Resource Management)

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

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101
01-005-116

พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ (Social Dance)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
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01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

กีฬาประเภททีม (Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล (Personal Sports)
นันทนาการ (Recreation)
นันทนาการเพื่อการฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

 หมวดวิชาเฉพาะ
133 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาพื้นฐาน 18 หนวยกิต ประกอบดวย
09-311-101
09-311-102
09-311-103
09-311-104
09-311-105
09-311-206
09-311-407

หลักการออกแบบ (Fundamental Design)
ภาพรางและการแสดงแบบสถาปตยกรรม (Drawing and Architectural Presentation)
หลักการเขียนแบบเบื้องตน (Basic Architectural Drawing)
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (History of Architecture)
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ (Computer for Design)
สถาปตยกรรมไทย (Thai Architecture)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)

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

 กลุมวิชาหลักสาขา 45 หนวยกิต ประกอบดวย
09-312-101
09-312-102
09-312-203
09-312-204
09-312-305
09-312-306
09-312-407
09-312-408
09-312-409
09-312-410
09-312-511

ทฤษฎีการออกแบบสถาปตยกรรม (Architectural Design Theory )
การออกแบบสถาปตยกรรม 1 (Architectural Design 1)
การออกแบบสถาปตยกรรม 2 (Architectural Design 2)
การออกแบบสถาปตยกรรม 3 (Architectural Design 3)
การออกแบบสถาปตยกรรม 4 (Architectural Design 4)
การออกแบบสถาปตยกรรม 5 (Architectural Design 5)
การออกแบบสถาปตยกรรม 6 (Architectural Design 6)
การออกแบบสถาปตยกรรม 7 (Architectural Design 7)
การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงานสถาปตยกรรม
(Architectural Programming)
โครงงานวิทยานิพนธ (Thesis Proposal)
วิทยานิพนธ (Thesis)

3(3-0-6)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
9(0-18-9)
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 กลุมวิชาเทคโนโลยี 21 หนวยกิต ประกอบดวย
09-313-201
09-313-202
09-313-203
09-313-204
09-313-205
09-313-306
09-313-307
09-313-408

โครงสรางอาคาร 1 (Building Structure 1)
โครงสรางอาคาร 2 (Building Structure 2)
วัสดุและการกอสราง (Materials and Construction)
เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารขนาดเล็ก
(Small-scale Building Technology and Construction)
เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารขนาดกลาง
(Medium-scale Building Technology and Construction)
เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารสําเร็จรูป
(Prefabricated-Building Technology and Construction)
เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารสูง
(High-rise Building Technology and Construction)
เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารขนาดใหญ
(Mega-scale Building Technology and Construction)

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

 กลุมวิชาสนับสนุนสาขา 22 หนวยกิต ประกอบดวย
09-314-301
09-314-302
09-314-303
09-314-304
09-314-305
09-314-306
09-314-307
09-314-408
09-314-409

คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม
(Computer-Aided Architectural Drafting)
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม
(Computer-Aided Architectural Design)
สถาปตยกรรมยั่งยืน (Sustainable Architecture)
ผังเมืองเบื้องตน (Introduction to Urban Planning)
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
การวางผังบริเวณ (Site Planning)
ออกแบบภูมิสถาปตยกรรม (Landscape Architecture)
การศึกษาความเปนไปไดโครงการสถาปตยกรรม
(Architectural Project Feasibility Study)
การปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรม (Professional Practice in Architecture)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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 กลุมวิชาบริหารและควบคุมงานกอสราง 15 หนวยกิต ประกอบดวย
09-315-201
09-315-302
09-315-303
09-315-404
09-315-405


09-316-501

เทคนิคงานกอสรางและการควบคุมงานกอสราง 1
(Construction Technique and Construction Control 1)
เทคนิคงานกอสรางและการควบคุมงานกอสราง 2
(Construction Technique and Construction Control 2)
การประมาณคากอสราง (Construction Cost Estimation)
การบริหารคุณภาพ (Quality Management)
การจัดการเอกสารกอสราง (Construction Documentation)

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

กลุมวิชาชีพเลือก 12 หนวยกิต ประกอบดวย
สหกิจศึกษาทางสถาปตยกรรม (Co-operative Education for Architecture)

6(0-40-0)

ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางสถาปตยกรรม ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนรายวิชาการฝกงานทางสถาปตยกรรม
09-316-502 การฝกงานทางสถาปตยกรรม (Practice for Architecture)
3(0-40-0)
09-316-303
09-316-304
09-316-305
09-316-406
09-316-407
09-316-308
09-316-409
09-316-410
09-316-411
09-316-312
09-316-313

และเลือกศึกษาใหครบ 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
งานไม การออกแบบไมแบบ และงานกอสราง
(Timber, Formwork Design and Construction)
งานคอนกรีต การออกแบบกอสรางงานกอ
(Concrete, Masonry Design and Construction )
การสํารวจเพื่อการกอสราง (Survey for Construction)
การจัดการงานกอสราง (Construction Management)
คอมพิวเตอรสําหรับการกอสราง (Computer Application for Construction)
การออกแบบสถาปตยกรรมเขตรอนชื้น (Tropical Design in Architecture)
วัสดุกอสรางเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
(Building Materials for Energy and Environmental Conservation)
การอนุรักษพลังงานในงานสถาปตยกรรม
(Energy Conservation for Architecture)
การควบคุมสภาพแวดลอมภายในอาคาร (Indoor Environmental Control)
สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น (Thai Vernacular Architecture)
จิตวิทยาสถาปตยกรรม (Architectural Psychology)

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

15

09-316-414
09-316-415
09-316-416

สุนทรียศาสตรสําหรับการออกแบบสถาปตยกรรม
(Aesthetics for Architectural Design)
การออกแบบรายละเอียดงานสถาปตยกรรม (Details in Architecture)
ภาษาอังกฤษสําหรับสถาปนิก (English for Architects)

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

 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
01-001-xxx
01-002-101
01-003-xxx
09-311-101
09-311-102
09-311-103
09-311-104

วิชากลุมภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 1
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
หลักการออกแบบ
ภาพรางและการแสดงแบบสถาปตยกรรม
หลักการเขียนแบบเบื้องตน
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 27
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

01-002-102
01-003-xxx
01-005-xxx
02-001-xxx
09-311-105
09-312-101
09-312-102

ภาษาอังกฤษ 2
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
ทฤษฎีการออกแบบสถาปตยกรรม 1
การออกแบบสถาปตยกรรม 1
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 24

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
3
1
1
1
3
15

0
0
0
4
4
4
0
12

6
6
6
4
4
4
6
36

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
1
3
2
3
4
19

3
3
0
3
1
3
1
14

0
0
2
0
2
0
6
10

6
6
1
6
3
6
5
33
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ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
01-002-xxx
01-004-xxx
01-005-xxx
09-311-206
09-312-203
09-313-201
09-313-204

วิชากลุมภาษาตางประเทศ
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
สถาปตยกรรมไทย
การออกแบบสถาปตยกรรม 2
โครงสรางอาคาร 1
เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
ขนาดเล็ก
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 25

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
01-002-xxx
02-002-xxx
09-312-204
09-313-202
09-313-203
09-313-205
09-315-201

วิชากลุมภาษาตางประเทศ
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
การออกแบบสถาปตยกรรม 3
โครงสรางอาคาร 2
วัสดุและการกอสราง
เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
ขนาดกลาง
เทคนิคงานกอสรางและการควบคุมงาน
กอสราง 1
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 28

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
1
3
4
2
3

3
3
0
3
1
1
2

0
0
2
0
6
2
2

6
6
1
6
5
3
5

19

13

12

32

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
4
2
2
3

3
3
1
1
1
2

0
0
6
2
2
2

6
6
5
3
3
5

3

1

4

4

20

12

16

32
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ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
09-312-305
09-313-306
09-314-301
09-314-303
09-314-304
09-314-305
09-315-302

การออกแบบสถาปตยกรรม 4
เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
สําเร็จรูป
คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ
สถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมยั่งยืน
ผังเมืองเบื้องตน
การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน
เทคนิคงานกอสรางและการควบคุมงาน
กอสราง 2
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 32
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

09-312-306
09-313-307
09-314-302
09-314-306
09-314-307
09-315-303
09-316-xxx

การออกแบบสถาปตยกรรม 5
เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารสูง
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม
การวางผังบริเวณ
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
การประมาณคากอสราง
วิชาชีพเลือก 1
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = XX

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
4
3

1
2

6
2

5
5

2

1

2

3

3
3
3
3

2
2
1
1

2
2
4
4

5
5
4
4

21

10

22

31

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
4
3
2
2
3
3
3
20

1
2
1
1
1
1
x
x

6
2
2
2
4
4
x
x

5
5
3
3
4
4
x
x
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ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
09-312-407
09-312-409
09-313-408
09-314-408
09-315-404
09-316-xxx
xx-xxx-xxx

การออกแบบสถาปตยกรรม 6
การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการ
ออกแบบงานสถาปตยกรรม
เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
ขนาดใหญ
การศึกษาความเปนไปไดโครงการ
สถาปตยกรรม
การบริหารคุณภาพ
วิชาชีพเลือก 2
วิชาเลือกเสรี 1
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = XX

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
09-311-407
09-312-408
09-312-410
09-314-411
09-315-405
xx-xxx-xxx

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
การออกแบบสถาปตยกรรม 7
โครงงานวิทยานิพนธ
การปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม
การจัดการเอกสารกอสราง
วิชาเลือกเสรี 2
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = XX

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
4
3

1
1

6
4

5
4

3

2

2

5

2

2

0

4

3
3
3
21

3
x
x
x

0
x
x
x

6
x
x
x

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
1
4
2
2
3
3
15

0
1
1
2
3
x
x

2
6
2
0
0
x
x

1
5
3
4
6
x
x
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ปที่ 5 /ภาคการศึกษาที่ 1
09-316-501

สหกิจศึกษาทางสถาปตยกรรม
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 5 /ภาคการศึกษาที่ 2

09-312-511

วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6
6

0
0

40
40

0
0

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
9
9

0
0

18
18

9
9

ชั่วโมง / สัปดาห = 18
คําอธิบายรายวิชา
01-001-103
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนประเภทตาง ๆ
Basic knowledge of Thai usage; language and communication; language skills: listening,
speaking, reading and writing
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการเขียน
จดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business letter
writing; types of business letters; business-related reports and projects

20

01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอประเภท
การนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic knowledge of Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation techniques; audio-visual aids
selection
01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดี ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญและคุณคา
วรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Introduction to Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and
value of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การเขียน
สาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและโฆษณา
Basic principles of writing; writing official letters; minutes; messages; Speeches; projects;
articles; slogan and advertisements
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01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษเบื้องตน การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การ
แนะนําตัวการบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures: greetings and introductions;
describing people; describing things; describing places; describing past events; describing future plans and
predictions
01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นใชภาษาถูกตองตามสถานการณตา ง ๆ ไดอยางเหมาะสม เชน การเปรียบ
เทียบ ขั้นตอนการดําเนินชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions and
warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ เชน ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ ขั้นตอน
การปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions; notice
and labels; process description and abstracts
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01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท การนัดหมาย
การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมายในการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวา
และการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน และเขาใจ
วัฒนธรรมของภาษา
English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and business
decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding language
and culture
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสรางของ
ประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and sentence
structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and reading
techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตาง ๆ การฟงประโยคงาย ๆ การฟงบทสนทนา
เบื้องตน การฟงยอหนาสั้นๆ การฟงบทความงายๆแลวตอบคําถาม การฟงบทสนทนาและขอความที่ยาวขึ้นแลว
สรุปใจความที่ฟง
Basic English listening skills in various situations in daily lives; listening simple sentences,
short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; listening long dialogues and
paragraphs and summarizing them
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01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน เชน การบรรยายเครื่องมือและวิธีการ ใช
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพและการบันทึกรายงาน
English skills in industrial areas; describing tools and tool using; comparing products,
reading signs and symbols, filling in repairing and maintenance forms, expressing opinions in industrial areas
and writing down the reports
01-002-218

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาตามสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
เชน การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอรองและ
การเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives correctly in accordance with native culture:
greetings and introductions, advice, telephoning, locations and directions, requests and offers, thanking and
apologizing
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับการจอง
ตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and
reserving accommodation, ordering foods, telephoning, writing important information, presenting information,
and making an appointment
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01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Foundation of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ภาษาจีนเบื้องตน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้น ๆ ตลอดจนสามารถสรุปเนื้อหาและตอบคําถาม
เปนภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Basic Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing: study of basic
sentence patterns and grammar, practice of short conversations and reading short messages, making a
summary and answering questions understandably
01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางและเปนสิ่งที่สามารถประยุกตใชกับชีวิต
ประจําวันได สามารถใชสื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives, ability to communicate with
other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทั้งเรียนวิธี
การแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and
learning how to translate orally

25

01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลชั้นสูง เชน การแปลจดหมายทางราชการ และการแปลเชิงธุรกิจ รวมทั้งเรียน
วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters, translating business issues and learning
how to translate orally
01-003-101

มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับมนุษย
สัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธตามพื้นฐาน
วัฒนธรรมไทย และหลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human nature and behavior; motivation and human
relationship in organizations; communication and human relationship; human relationship in Thai culture;
religious principles and human relationship
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01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของการ
วิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจยั วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียน
เคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research analysis;
data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธ
การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; self-managing
strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and pricing,
economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
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01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของไทย
สถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government and
politics institution; political participation
01-003-107

สังคมกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา การอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural resources
and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การสรางภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and good
governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of sufficiency economy
philosophy
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01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Vocational Law and Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพ
ตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศกึ ษาตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to realization on
vocational ethics
01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต) แนวคิดการรวมกลุมประเทศ
อาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความรวมมือและ
เปาหมายในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations); the concepts of
ASEAN integration; ASEAN roles and declaration; the ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter;
goals and cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN
region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence in
family, community and international level; non-violence techniques for conflict resolution
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01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
ในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา การอางอิง และ
บรรณานุกรม
Introduction of information; information resources; storage systems for information resources
in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study skills; citation and bibliography
01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Fundamental knowledge of psychology; genetics; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and
emotional quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว และภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai administration;
belief; religion; tradition; rice culture and other Thai wisdom
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01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบคุ ลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การปรับ
ปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการพัฒนา
บุคลิกภาพที่สมบูรณ
Introduction to personality; theory of personality; factors affecting personality; personality
improvement; self- perception, mental health and self-adjustment; human relationship and personality;
perfect personality development

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนา
งานกับพฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Understanding of human behavior; elements of human behaviors; self-development and
working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship and communication
for building human relationship; happy life enhancement
01-004-109

02-001-101

คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and combination;
introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
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02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable; distribution of random variable;
sampling, distribution of functions of random variable; estimation and hypothesis testing.
02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต พื้นที่
และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตร
เบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio proportion percentage and application; area and
volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; index; introduction
to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงานไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและ
พันธุกรรมของมนุษย
Introduction to Science and technology; science and natural phenomenon; electric energy
and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human genome
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02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environmental and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Fundamental knowledge of environment and resource management; ecological principles
and natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management
01-005-101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms of
sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝกทักษะ
พื้นฐานการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance; practice
of social dance
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01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขันกีฬา
ประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules,
regulations and etiquettes of team sports; competition management of team sports; sports injuries and first aid
01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Personal Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขัน
กีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of personal sports; training personal sports; building physical fitness;
rules, regulations and etiquettes of personal sports; competition management of personal sports; sports injuries
and first aid
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกีย่ วกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ กิจกรรม
นันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม เกมสนนั ทนาการ การ
อยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of recreation;
recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training courses;
recreational games; camping and appropriate recreational activities
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01-006-105

นันทนาการเพื่อการฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการใน
การฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกิจกรรมนันทนาการ
ใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; recreational
leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses; appropriate recreational
activities for training courses
09-311-101

หลักการออกแบบ
3(1-4-4)
Fundamental Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการพื้นฐานในการออกแบบสถาปตยกรรม องคประกอบศิลป การยศาสตร วิธีประยุกตใช
องคประกอบศิลป แนวความคิดรูปทรง ที่วางและความงามที่สอดคลองกับขนาดสัดสวนและพฤติกรรมของผูใช
ขอมูลเบื้องตนสําหรับการออกแบบ และกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม การนําเสนอผลงานการออกแบบ
และการฝกปฏิบัติการออกแบบ
Basic of architectural design, the component of arts, ergonomics, adaptation in art and
design, concept design with form, space and aesthetic that functional with appropriated proportions and use
behaviors, information for design and architectural design process, presentation and sketch design
09-311-102

ภาพรางและการแสดงแบบสถาปตยกรรม
3(1-4-4)
Drawing and Architectural Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การแสดงงานสถาปตยกรรม พื้นฐานการวาดภาพ เครื่องมือและเทคนิคในการนําเสนอผลงาน
เทคนิคการสรางบรรยากาศ การจัดหนากระดาษเพื่อนําเสนองาน วิธีการทําหุนจําลอง
Architectural presentation, the basic of drawing, tool and techniques, create an atmosphere,
plate setting and architectural model making
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09-311-103

หลักการเขียนแบบเบื้องตน
3(1-4-4)
Basic Architectural Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบ การใชเสน และสัญลักษณในการเขียนแบบ การ
เขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพไอโซเมตริก และภาพออบลิค การเขียนแปลน รูปดาน
รูปตัด และการเขียนทัศนียภาพ
Material and equipment for making architectural drawing, line and symbol of architectural
drawing, the method of drawing geometry, orthographic drawing, isometric drawing, oblique drawing, plan,
elevation, section and perspective
09-311-104

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
History of Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิวัฒนาการของสถาปตยกรรมในประเทศตะวันออกและตะวันตก รูปแบบโครงสราง และ
วัสดุกอสราง วิเคราะหปจจัยที่จะสงผลตอรูปแบบสถาปตยกรรม แบงออกเปน 4 ยุคสมัย ไดแก ยุคสมัยกอน
ประวัติศาสตร, ปฏิวัติอุตสาหกรรม, หลังปฏิวัติอุตสาหกรรม และปจจุบัน
Evolution of the Western and Eastern Architecture, focusing on pattern, structure and
material, analyze the factor that affect to architectural design in four period : for instance ; prehistoric period,
industrial revolution period, after industrial revolution to present
09-311-105

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
2(1-2-3)
Computer for Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โปรแกรมสําหรับชวยการนําเสนองาน โปรแกรมชวยงานเอกสารหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ การเขาสูเครือขายระบบอินเตอรเน็ต การรับสงขอมูลผานอินเตอรเน็ต เทคนิคการติดตั้งโปรแกรม
Software for documentation and presentation, computer network, transfer the data by the
internet, installation technique
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09-311-206

สถาปตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลักษณะลวดลายทางสถาปตยกรรมไทย ศิลปะการตกแตงและแมลายที่ใชในงานสถาปตยกรรม
ไทย สวนประกอบ โครงสรางของสถาปตยกรรมไทย ระบบการกอสรางของอาคารไทยแบบประเพณี นิยม และ
อาคารทางศาสนา วิหาร โบสถ เจดีย ปฏิบัติการเขียนแบบลวดลายและทําหุนจําลองรูปแบบอาคาร
Thai traditional art and the decorations appears in Thai architecture, structure and the
construction systems of traditional Thai house and Buddhist Thai architecture such as cathedral minster
pagoda. Drawing and model practices in Thai traditional architecture
09-311-407

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Co-operative Practice Preparation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเตรียมความพรอมเพื่อเขาฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพสถาปตยกรรมในสถานประกอบการ
ตาง ๆ โดยเชิญตัวแทนจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนมาใหขอมูลทางดานลักษณะงาน
ระเบียบปฏิบัติ ชวงเวลาทํางานสิ่งที่ไดรับ
Preparation for architectural professional practice in a company. Invite representative from
government agencies, state enterprise or limited company to advice information thus type of work, role, working
period and benefits
09-312-101

ทฤษฎีการออกแบบสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Architectural Design Theory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวความคิด และปรัชญาในการออกแบบ ตลอดจนรูปแบบของสถาปตยกรรมที่เปนผลมา
จากการพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม วิเคราะหสังคมสมัยปจจุบัน และวิถีชีวิต อันสงผล
ใหเกิดแนวความคิดในเชิงออกแบบ
Design concepts and philosophies of the design that derived from the change of the society
economic and environment. Analysis the sophisticated of present urban condition and way of living which
becomes conceptual design
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09-312-102

การออกแบบสถาปตยกรรม 1
4(1-6-5)
Architectural Design 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-311-101 หลักการออกแบบ
09-312-101 ทฤษฎีการออกแบบสถาปตยกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบเพื่อมุงเนนใหเกิดทักษะความเขาใจในทฤษฎีการออกแบบอาคารประเภทบาน
พักอาศัย 1-2 ชั้น โดยใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถวิเคราะหบริบทของพื้นที่ตั้งอาคาร ความตอง
การของผูใชงาน ความสัมพันธของขนาดพื้นที่กับการใชงาน และนําเสนอผลงานขั้นสุดทายในการออกแบบ
อาคารประเภทบานพักอาศัย 1-2 ชั้น
Design house 1-2 storey that built from reinforced concrete structure. Understanding about
design theory, analysis context in site area, user requirement, relationship between size with function. Final
project present the house 1-2 storey
09-312-203

การออกแบบสถาปตยกรรม 2
4(1-6-5)
Architectural Design 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-312-102 การออกแบบสถาปตยกรรม 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบเพื่อมุงเนนใหเกิดทักษะความเขาใจในทฤษฎีการออกแบบอาคารกึ่งพักอาศัย
ประเภททาวนโฮม หรืออาคารพาณิชย 3-4 ชั้น โดยใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเนนออกแบบที่
คํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมเขตรอนชื้น ประหยัดพลังงาน และนําเสนอผลงานขั้นสุดทายใน
การออกแบบอาคารกึ่งพักอาศัยประเภททาวนโฮม หรืออาคารพาณิชย 3-4 ชั้น
Design commercial building 3-4 storey that built from reinforced concrete structure.
Understanding about design theory, consideration with tropical climate, safe energy. Final project present the
house 3-4 storey
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09-312-204

การออกแบบสถาปตยกรรม 3
4(1-6-5)
Architectural Design 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-312-203 การออกแบบสถาปตยกรรม 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบอาคารสาธารณะและผังบริเวณ ในขนาดพื้นทีไ่ มเกิน 1000 ตารางเมตร วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางกลุมอาคาร พื้นที่การเชื่อมตออาคาร โดยคํานึงการใชประโยชนที่ดินอยางคุมคา และ
นําเสนอผลงานขั้นสุดทายในการออกแบบอาคารสาธารณะ
Design public building and lay-out design for maximum area 1000 m2. Analysis the
relationship between building, transition area by concern with land use efficiency. Final project present the
public building
09-312-305

การออกแบบสถาปตยกรรม 4
4(1-6-5)
Architectural Design 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-312-204 การออกแบบสถาปตยกรรม 3
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบอาคารสาธารณะ เชน อาคารราชการ โรงเรียน พิพิธภัณฑ โดยคํานึงถึงประโยชน
ใชสอยของสวนรวม ระบบโครงสรางที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายของพื้นที่ และนําเสนอผลงานขัน้ สุดทายใน
การออกแบบอาคารสาธารณะที่เปนประโยชนสําหรับชุมชนกรณีศึกษา
Design public building design such as government building, school, museum that focusing
on the design theory. Concern with function and behavior for all, appropriate structure including local law.
Final project present the public building that will be support in community case study
09-312-306

การออกแบบสถาปตยกรรม 5
4(1-6-5)
Architectural Design 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-312-305 การออกแบบสถาปตยกรรม 4
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบอาคารสูง ไดแก อาคารพักอาศัยรวม หรือคอนโดมิเนียม การวิเคราะห ขนาดพื้นที่
การใชงาน กฎหมายควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสาหรับอาคารสูง งานโครงสรางอาคาร งาน
ระบบตาง ๆ ทัศนศึกษาจากงานออกแบบอาคารจริงและนําเสนอผลงานการออกแบบอาคารประเภทอาคารสูงดวย
เทคนิคคอมพิวเตอร
Design high-rise building such as residential building, condominium, analysis area
requirement, building law and building act, building structure, building system. Field trip at site and
presentation final project for high-rise building design by computer technique
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09-312-407

การออกแบบสถาปตยกรรม 6
4(1-6-5)
Architectural Design 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-312-306 การออกแบบสถาปตยกรรม 5
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบอาคารสูงที่มีการใชสอยที่ซับซอนขึ้น โดยเนนกระบวนการความคิดทางการ
ออกแบบ การจัดทํารายละเอียดโครงการ การวิเคราะหผูใชโครงการแตละประเภท กฎหมายควบคุมอาคารและ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารสาหรับอาคารสูง งานโครงสรางอาคาร งานระบบตาง ๆ นําเสนอผลงานการ
ออกแบบอาคารสูงที่มีเอกลักษณของเมือง
Design multi function and complex user of high-rise building design. Focusing on
conceptual process, architectural programming, analysis user requirement, building law and building act,
building structure, building system. Final project present high-rise building that create an identity for urban
area
09-312-408

การออกแบบสถาปตยกรรม 7
4(1-6-5)
Architectural Design 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-312-407 การออกแบบสถาปตยกรรม 6
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบอาคารขนาดใหญที่มีลักษณะการใชงานที่มีความเฉพาะหรือความหลากหลายอยู
ในโครงการเดียวกัน โดยเนนกระบวนการวิเคราะหการใชงานแบบตาง ๆ ของโครงการ การเลือกใชวัสดุ กฎหมาย
ควบคุมอาคาร กฎหมายที่เกี่ยวของกับผลกระทบสิ่งแวดลอม ระบบโครงสรางและงานระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
การทัศนศึกษาดูงานอาคารจริง นําเสนอผลงานการออกแบบอาคารขนาดใหญ
Design large building design that implemental specific or variety function requirements.
Focusing on process of analysis function, building material, building law and building act that related with
environment, building structure, building system. Field trip at site and presentation final project for large
building design

40

09-312-409

การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงานสถาปตยกรรม 3(1-4-4)
Architectural Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ขั้นตอนและขอมูลเบื้องตนที่จําเปนตอการออกแบบ แนวความคิดและความตองการของเจาของ
โครงการ การจัดทําผังพื้นที่จริง การนําเสนอแบบรางและขอจํากัดของพื้นที่ที่เกี่ยวของกับกฎหมายอาคาร การจัด
ทําแบบกอสรางและรายการคํานวณทางวิศวกรรม
Design method and requirement from owner, preparation of land use, presentation for
proposal and limitation of site area that related to building law, construction drawing and engineering
calculations
09-312-410

โครงงานวิทยานิพนธ
2(1-2-3)
Thesis Proposal
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธที่มีความนาสนใจและเปนประโยชนตอการปฏิบัติวิชาชีพ
สถาปตยกรรม รวบรวมจากทฤษฎีที่ศึกษา วิธีการหาขอมูล การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครง
รางการจัดทําวิทยานิพนธและนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการวิทยานิพนธ
Selection the thesis topic that interesting and useful to the professional practice of
architecture. Collected data from the theories that have been studied, find information collect and analysis.
Also writing outline of thesis project and presented for approval to the board
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09-312-511

วิทยานิพนธ
9(0-18-9)
Thesis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-312-410 โครงงานวิทยานิพนธ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : จัดทําวิทยานิพนธตามหัวขอโครงงานที่ผานความเห็นชอบจากการนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
ในรายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ ดําเนินการคนควาหาขอมูลที่เกี่ยวของ ทําการรวบรวมและวิเคราะห ประมวล
ความรูที่ศึกษามาตลอดหลักสูตร เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบงานสถาปตยกรรมตามหัวขอที่เสนอในราย
วิชาโครงงานวิทยานิพนธภายใตกระบวนการที่เหมาะสม ออกแบบ และนําเสนอผลงานวิทยานิพนธภายใต
คําแนะนําของที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการวิทยานิพนธ
To conduct a thesis topic presented and approved from the course of thesis proposal, to
collect and analyze relevant literatures, to adopt comprehension from previous studied courses for being a
guideline of architecture design according with thesis proposal topic, to design and present the thesis under
the suggestion of advisors and board of thesis committee
09-313-201

โครงสรางอาคาร 1
2(1-2-3)
Building Structure 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานของกลศาสตรโครงสราง ชิ้นสวนโครงสรางพื้นฐาน เชน ฐานราก เสา คาน พื้น หลังคา
เปนตน และสามารถคํานวณแรงกระทําแบบตาง ๆ และโมเมนตบนโครงสรางได วิเคราะหแรงหรือน้ําหนักตาง ๆ
ที่เกิดขึ้น ประยุกตใชในงานออกแบบโครงสรางของงานสถาปตยกรรม
Fundamental theory of structural mechanic. Focusing on primary structural component such as
footing, column, beam, floor, roof and other. And be able to calculate various forms of force and moment on the
structure. Analysis of force, building load factor and applied for structural design in architecture
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09-313-202

โครงสรางอาคาร 2
2(1-2-3)
Building Structure 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-313-201 โครงสรางอาคาร 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานของวัสดุโครงสราง ไดแก คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก และเหล็ก สําหรับคุณสมบัติ
ทั่วไป เชน การยืดหยุน การเปลี่ยนแปลงรูปราง กําลังความแข็งแรงของวัสดุ และตัวคูณความปลอดภัย เกณฑ
และเงื่อนไขขอกําหนดตาง ๆ ของโครงสรางในการออกแบบงานสถาปตยกรรม
Fundamental theory of structural material as follow concrete, reinforce concrete and steel.
Focusing on general properties-i.e., elasticity, lateral deformations in elastic range, strength and safety factor.
And criteria and consideration with structural requirement in architectural design
09-313-203

วัสดุและกอสราง
2(1-2-3)
Materials and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คุณสมบัติของวัสดุตาง ๆ ที่นํามาใชในงานสถาปตยกรรม ศึกษาราคา ขั้นตอน และกระบวนการ
ผลิต ขอดีขอเสียในการนําไปใชงานและการติดตั้งของวัสดุแตละประเภท รวมถึงการเขียนแบบสัญลักษณและ
รายละเอียดของวัสดุ ตลอดจนการศึกษาวัสดุทองถิ่นเพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบและการกอสราง
Various types of building materials as follows qualification, cost, process of manufacture,
advantage and disadvantage, function of each kind of material, installation and maintenance. Also study
drafting of building material symbols and detail. Students can be applied the local material for design and
construction
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09-313-204

เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารขนาดเล็ก
3(2-2-5)
Small-scale Building Technology and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการกอสรางอาคารขนาดเล็ก พัฒนาการของการกอสรางอาคาร วัสดุกอสรางเบือ้ งตน
เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นพื้นฐาน องคประกอบตางๆของอาคาร โครงสราง งานระบบที่เกี่ยวของของอาคาร
ประเภทบานพักอาศัย 1-2 ชั้น ทาวนเฮาส 2-3 ชั้น อาคารพาณิชย 3-4 ชั้น และฝกปฏิบัติการเขียนแบบกอสรางดวย
เครื่องมือเขียนแบบ ทัศนศึกษาการควบคุมงานกอสรางจากบริษัทรับเหมากอสราง เรียนรูขั้นตอนการกอสราง
ปญหา อุปสรรคและวิธีการแกไขปญหาหนางานกอสรางอาคารที่เกี่ยวของโดยชางผูเชี่ยวชาญ
Small-sized building construction, development of building construction, basic construction
materials, concrete technology, construction element, basic structure, systematic factor of 1-2 storey house, 23 storey townhouse, 3-4 storey commercial building and use drawing equipments for drafting, field trip at site
and learning with construction process, problem, obstruct and solution by professional site architect
09-313-205

เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารขนาดกลาง
3(2-2-5)
Medium-scale Building Technology and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-313-204 เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
ขนาดเล็ก
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการกอสรางอาคารขนาดกลาง วัสดุกอสราง ระบบโครงสราง และงานระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ของอาคารประเภทอาคารสาธารณะ ฝกปฏิบัติการเขียนแบบกอสรางดวยเครื่องมือเขียนแบบ ทัศนศึกษาการ
ควบคุมงานกอสรางจากบริษัทรับเหมากอสราง เรียนรูขั้นตอนการกอสราง ปญหา อุปสรรคและวิธี การแกไข
ปญหาหนางานกอสรางอาคารที่เกี่ยวของโดยชางผูเชี่ยวชาญ
Medium-sized building construction, building material, systematic structure and other
systematic work of public building and use drawing equipments for drafting, field trip at site and learning
with construction process, problem, obstruct and solution by professional site architect

44

09-313-306

เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารสําเร็จรูป
3(2-2-5)
Prefabricated-Building Technology and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-313-205 เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
ขนาดกลาง
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการกอสรางอาคารสําเร็จรูป ครอบคลุมองคประกอบหลักของอาคารสวนตาง ๆ ที่ใชชิ้น
สวนสําเร็จรูปในการกอสรางดวยระบบการประสานทางพิกัด รายละเอียดการเชื่อมตอสวนตาง ๆ ของอาคาร
โครงสรางหลังคาคอนกรีตและงานระบบเกี่ยวของ และฝกปฏิบัติ การเขียนแบบกอสรางดวยเครื่องมือเขียนแบบ
ทัศนศึกษาการควบคุมงานกอสรางจากบริษัทรับเหมากอสราง เรียนรูขั้นตอนการกอสราง ปญหา อุปสรรคและ
วิธีการแกไขปญหาหนางานกอสรางอาคารทีเ่ กี่ยวของโดยชางผูเชี่ยวชาญ
Prefabrication building covering principle building element that built from modular
coordination system, joint detail and use drawing equipments for drafting, field trip at site and learning with
construction process, problem, obstruct and solution by professional site architect
09-313-307

เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารสูง
3(2-2-5)
High-rise Building Technology and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-313-306 เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
สําเร็จรูป
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎีและวิธีการออกแบบระบบอาคารสําหรับอาคารสูง ไดแก ระบบโครง สรางอาคารสูง
ประเภทตาง ๆ ระบบเปลือกอาคาร ระบบควบคุมสภาวะแวดลอม การควบคุมความรอน แสงสวาง เสียง ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟต บันไดเลื่อน ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบขนสง และฝกปฏิบัติการเขียน
แบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร และทัศนศึกษาการควบคุมงานกอสรางจากบริษัทรับเหมากอสราง เรียนรู
ขั้นตอนการกอสราง ปญหา อุปสรรคและวิธีการแกไขปญหาหนางานกอสรางโดยชางผูเชี่ยวชาญ
Theory and design process for high-rise building system: i.e. type of high-rise building,
envelope building system, environmental control system, heat control, lighting control, sound control, air
condition system, sanitary system, elevator system, escalator, system of fire prevent, transportation system and
use drawing equipments for drafting, field trip at site and learning with construction process, problem, obstruct
and solution by professional site architect

45

09-313-408

เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารขนาดใหญ
3(2-2-5)
Mega-scale Building Technology and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-313-307 เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารสูง
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎีและวิธีการกอสรางอาคาร สําหรับอาคารอาคารใหญและอาคารขนาดใหญพิเศษ ไดแก
ระบบโครงสรางชวงพาดกวาง โครงสรางผสมผสาน ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ
ระบบสุขาภิบาล ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบขนสง และฝกปฏิบัติการเขียนแบบกอสรางดวยเครื่องมือเขียนแบบ
ทัศนศึกษาการควบคุมงานกอสรางจากบริษัทรับเหมากอสราง เรียนรูขั้นตอนการกอสราง ปญหาอุปสรรค และ
วิธีการแกไขปญหาหนางานกอสรางอาคารที่เกี่ยวของโดยชางผูเชี่ยวชาญ
Theory and practice of big-sized and extra big-sized building construction: i.e. structure of
wide span, mixed structure, envelope building system, air condition and ventilation system, sanitary system,
system of fire prevent, transportation system and use drawing equipments for drafting, field trip at site and
learning with construction process, problem, obstruct and solution by professional site architect
09-314-301

คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม
2(1-2-3)
Computer-Aided Architectural Drafting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-311-103 หลักการเขียนแบบเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการติดตั้งและวิธีการใชคําสั่งตาง ๆ ในโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบ การสั่งพิมพ
งาน การเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด และแบบขยาย
Installation and command in drafting program. Printing with plotter. Drafting plan,
elevation, section and detail for two-dimensions
09-314-302

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม
2(1-2-3)
Computer-Aided Architectural Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-314-301 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการติดตั้งและวิธีการใชคําสั่งตาง ๆ ในโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อชวยในการออกแบบ และ
นําเสนอภาพจําลองของอาคาร ในลักษณะ 3 มิติ การสรางภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม
Installation and command in three-dimensions visualization for Architect program. To help
in design work and presentation in three-dimensions, Created the animations for architecture
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09-314-303

สถาปตยกรรมยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานการออกแบบและทฤษฎีสถาปตยกรรมยั่งยืน แนวคิดของสถาปนิกและอาคารที่ได รับ
การยอมรับวาเปนอาคารสีเขียวตระหนักถึงผลในการกอสรางอาคารที่กระทบตอสิ่งแวดลอม
Basic design and theory of Sustainable Architecture. Concept of the architect and the
building that accepted to be the Green Architecture. Realize to an environment that affected from building
construction
09-314-304

ผังเมืองเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Urban Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเมืองตาง ๆ ทัง้ ในและนอกประเทศ จากปจจัยตาง ๆ ทางดาน
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ที่สงผลตอการออกแบบและกําหนดแนวโนมผังเมืองในอนาคต
Urban development process for domestic and other country concern with factor of
economic, democracy and social that effected to design and urban planning in the future
09-314-305

ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Interior Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎีในการออกแบบตกแตงภายใน ขนาดของเฟอรนิเจอร ลักษณะการใชงานการจัดพื้นที่
ใชสอย การเลือกใชสี และวัสดุตกแตงประเภทตาง ๆ
Theory of interior design, dimension of furniture, function, space management, color and
decoration materials
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09-314-306

การวางผังบริเวณ
2(1-2-3)
Site Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เครื่องมือและอุปกรณในการสํารวจพื้นที่ ทั้งพื้นที่ดินเปลา หรือพื้นที่ซึ่งมีสิ่งปลูกสราง เพื่อ
การจัดทําขอบเขตที่ดิน หรือผังบริเวณซึ่งแสดงระยะ ตําแหนงที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ อยางชัดเจน
Tools and equipment for site survey. Both of land or the area that building located. Making
bench mark or site plan that present dimension position for each element correctly

09-314-307

ออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
3(1-4-4)
Landscape Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎีในการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม การออกแบบผังบริเวณสําหรับการใชงานประเภทตาง
ๆ การเลือกใชชนิดพันธุของตนไม และวัสดุตกแตงประเภทตาง ๆ
Theory of landscape architectural design, planning design for each requirement, selecting
type of plant and decorating materials
09-314-408

การศึกษาความเปนไปไดโครงการสถาปตยกรรม
2(2-0-4)
Architectural Project Feasibility Study
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การประเมินทุนคาใชจายและผลกําไรของโครงการในเบื้องตน โดยนําทฤษฎีดานเศรษฐศาสตร
การเงิน และการตลาด มาประยุกตใช
Primary assessment of costs expenses and profit value in project. By theory and applicability
idea from economic, finance and marketing

48

09-314-409

การปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรม
2(2-0-4)
Professional Practice in Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาและบทบาทของวิชาชีพสถาปตยกรรม ทางเลือกการปฏิบัติวิชาชีพ กฎหมายดาน
กายภาพและวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ขั้นตอนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม
History and duty of a professional architect. The choice that student can be, Law for
Architecture, standardization for practice, professional practice in architectural process
09-315-201

เทคนิคงานกอสรางและการควบคุมงานกอสราง 1
3(1-4-4)
Construction Technique and Construction Control 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการกอสราง งานกอสรางคอนกรีตหลอกับที่ และการหลอสําเร็จ การติดตั้งโครงสราง
เหล็ก รวมทั้งสวนตางๆของอาคารทั้งภายนอกและภายใน
Construction process, cast-in-place and pre-cast concrete construction, steel structure and
other building components including interior and exterior finishing
09-315-302

เทคนิคงานกอสรางและการควบคุมงานกอสราง 2
3(1-4-4)
Construction Technique and Construction Control 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-315-201 เทคนิคงานกอสรางและการควบคุมงานกอสราง
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเตรียมการหนวยงานกอสราง การเริ่มงานกอสราง การวาง แผนงานกอสรางงานสถาปตย
กรรม ขั้นตอนการประสานงานกับงานโครงสรางและงานระบบ การตรวจสอบอาคารกอนการขออนุญาตใหใช
อาคาร
Preparation for construction at the beginning. First process for construction, planning
architectural construction management, coordination between structure and other system process, checking
the complete building before the building was permitted
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09-315-303

การประมาณคากอสราง
3(1-4-4)
Construction Cost Estimation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ขั้นตอนในการประมาณราคา การคํานวณปริมาณวัสดุจากแบบกอสราง การสืบ ราคาคาวัสดุ
คาแรงงานและคาใชจายอื่น ๆ เพื่อประเมินมูลคาการกอสรางโดยรวมของอาคาร
Cost estimate process, calculating quantity from construction drawing, find material cost,
labor and other expenses. Assessment overall budget for construction building
09-315-404

การบริหารคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การบริหารคุณภาพในการกอสราง กระบวนการและวิธีการตางๆในการควบคุมงาน การ
ตรวจสอบโดยการใชเอกสาร ปจจัยที่สงผลตอการควบคุมคุณภาพ และการจัดทําแผนในการบริหารคุณภาพ
Quality management in construction, method and process, inspection by document, factors
that affect to quality control and the quality management plan
09-315-405

การจัดการเอกสารกอสราง
3(3-0-6)
Construction Documentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การจัดทําและจัดการเอกสารสัญญาที่เกี่ยวของกับการกอสรางเบื้องตน สัญญาประเภทตางๆ การ
ประกวดราคา การคัดเลือกผูรับเหมา การทําและบริหารสัญญาจาง การพิจารณากรณีพิพาทในการกอสราง การ
แกไข และขจัดขอโตแยงอันเนื่องมาจากเอกสารสัญญา
Basic of construction documentation, construction contracts, contract management and
procedure, tendering and bidding and construction dispute resolution
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09-312-501

สหกิจศึกษาทางสถาปตยกรรม
6(0-40-0)
Co-operative Practice in Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-311-407 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพสถาปตยกรรมในสถานประกอบการในหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
Students trainees are required to architectural professional practice in government agencies,
state enterprise or limited company at least 1 session
09-312-502

การฝกงานทางสถาปตยกรรม
3(0-40-0)
Practice for Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-311-407 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพสถาปตยกรรมในสถานประกอบการในหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
Students trainees are required to architectural professional practice in government agencies,
state enterprise or limited company at least 1 session
09-316-303

งานไม การออกแบบไมแบบและงานกอสราง
3(2-2-5)
Timber, Formwork Design and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไมสําหรับงานกอสราง อุปกรณที่ใชในงานไม ไมแบบประเภทตาง ๆ
การคํานวณปริมาณและออกแบบไมแบบเพื่อใชในงานกอสราง
Basic knowledge of wood for construction, equipment, type of wood, calculated quantity
and design formwork for construction
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09-316-304

งานคอนกรีต การออกแบบกอสรางงานกอ
3(2-2-5)
Concrete, Masonry Design and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีต การผสมเพื่อการใชในงานกอ
การควบคุมคุณภาพคอนกรีต
Basic knowledge of concrete, properties, how to mixed concrete to masonry and control the
quality of concrete
09-316-305

การสํารวจเพื่อการกอสราง
3(1-4-4)
Survey for Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการสํารวจเพื่อการกอสราง การใหระดับ การแสดงระดับ การกําหนดระยะหรือจุดอางอิง
ทั้งในงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม และงานกอสรางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
Theory of survey for construction, level, level mark, dimension or reference point. Including of
structure architecture and other construction
09-316-406

การจัดการงานกอสราง
3(1-4-4)
Construction Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ขั้นตอนการจัดการงานกอสราง ขอบเขตและหนาที่ของสถาปนิก การวางแผนงานการกอสราง
การควบคุมงาน การติดตอประสานงาน ปญหาการกอสรางและการแกไข
Process of construction management. Framework and duty of architect, plan construction
managing, site controlling, coordination and construction problem and solving
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09-316-407

คอมพิวเตอรสําหรับการกอสราง
3(3-0-6)
Computer Application for Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การนําคอมพิวเตอรมาใชกับกระบวนการจัดการโครงการกอสรางในแตละขั้นตอน ตลอดจน
การเลือกใชโปรแกรมประยุกตตาง ๆ
Basic of computer technology for construction project management, Examination of
application planning, estimation, development and management issues, selected appropriate software
09-316-308

การออกแบบสถาปตยกรรมในเขตรอนชื้น
3(2-2-5)
Tropical Design in Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อิทธิพลของสภาพแวดลอมในเขตรอนชื้นที่สงผลตอสภาวะนาสบายของมนุษยและงาน
สถาปตยกรรม การออกแบบรายละเอียดอาคารที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมและประหยัดพลังงาน
Factor of tropical environment that effect to human comfort and architecture. The detail of
building design that compliance to environment and energy conservation
09-316-409

วัสดุกอสรางเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Building Materials for Energy and Environmental Conservation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : รายละเอียดการเลือกใชวัสดุกอสรางที่มีคุณสมบัติเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการเลือกใชวัสดุ ตลอดจนอายุการใชงานของวัสดุนั้น ๆ
Factor of selection building material that specific for energy and environmental
conservation. Effect from building material to environment and also lifetime of each material
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09-316-410

การอนุรักษพลังงานในงานสถาปตยกรรม
3(2-2-5)
Energy Conservation for Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคโนโลยีงานระบบตาง ๆ ที่ชวยทําใหอาคารประหยัดพลังงาน เชน ระบบทําความเย็น แสง
สวาง เปนตน ตลอดจนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายพลังงาน
Technology for building system such as cooling system, lighting that help to reduce energy
consumption in the building. Also basic knowledge about the law that related to energy
09-316-411

การควบคุมสภาพแวดลอมภายในอาคาร
3(2-2-5)
Indoor Environmental Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคโนโลยีการนําพลังงานจากธรรมชาติมาใชประโยชนในงานสถาปตยกรรม โดยใชอุปกรณ
เพิ่มเติมที่จําเปนและใหประโยชนในการควบคุมสภาพแวดลอมภายในอาคารใหอยูในสภาวะนาสบาย
Power of nature technology for transfer to architecture. Choose more equipment that
necessary to indoor environmental control
09-316-312

สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น
3(2-2-5)
Thai Vernacular Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อาคารพื้นถิ่นในภาคตาง ๆ วิเคราะหรูปแบบของอาคารจากสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต และฝกปฏิบัติการวาดภาพ ทําหุนจําลองโครงสรางบานไทย
Thai vernacular architecture. Analysis pattern of each building from environment, cultural,
tradition, way of life and practice drawing and making structure model of Thai House
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09-316-313

จิตวิทยาสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Architecture Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางพื้นฐานของมนุษย วิวัฒนาการ ผลกระทบจากสังคม สิ่งแวดลอม และยุคสมัยที่มีตอ
แนวความคิดทางสถาปตยกรรมของคนในสังคมนั้น
Structural of human, evolution, architecture trend that follow from social, environment and
period
09-316-414

สุนทรียศาสตรสําหรับการออกแบบสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Aesthetics for Architectural Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปรัชญาและแนวความคิดทางสุนทรียศาสตรตะวันออกและตะวันตก ความสัมพันธระหวาง
แนวความคิดทางสุนทรียศาสตรกับความเขาใจในกระบวนการสรางสรรค อันเปนแรงบันดาลใจในการสราง
สรรคงานสถาปตยกรรม
Philosophy and meaning of aesthetics from east and west. The relation between aesthetics
idea with understanding in the procedure of creative. Might are the inspiration in creating work the architecture
09-316-415

การออกแบบรายละเอียดงานสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Details in Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคในการเลือกวัสดุ เทคนิคการกอสราง การออกแบบรายละเอียดทางสถาปตยกรรม เชน
รอยตอระหวางวัสดุ 2 ชนิด เปนตน
Material selection technique, construction technique, details in architecture such as joints
between different materials
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09-316-416

ภาษาอังกฤษสําหรับสถาปนิก
3(3-0-6)
English for Architects
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการใชโครงสรางและความหมายของภาษาสําหรับใชในการอานและเขียนเอกสารทางงาน
สถาปตยกรรม นําเสนองาน สรุปผลและอภิปรายงานสถาปตยกรรมเปนภาษาอังกฤษ
Meaning and structure of English language for reading and writing especially support in
Architectural communication, presentation, conclusion and debate in English
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

1

นางสาวศรีสุดา ภูแยม
1-3099-00041-66-1
ภ-สถ 13588

อาจารย

สถ.ม.

สถ.บ.

2

นายสุพจน พรหมพยัคฆ
3-1601-00561-59-8
ภ-สถ 7193

อาจารย

ผม.

สถ.บ.

2559

2558

2557

ภาระการสอนตอ
สัปดาหแตละป
การศึกษา
2556

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

2555

ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ดับ
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
ที่

18 18 18 18 18
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
2554
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
2551
สถาบันเทคโนโลยี 18 18 18 18 18
การวางแผน
ชุมชนเมืองและ พระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
สิ่งแวดลอม
2554
สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
2545

นวัตกรรม
อาคาร
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อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ)

2557

2558

2559

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

2556

สาขาวิชา/
วิชาเอก

3

นายรักศักดิ์ สุคนธะตามร
3-9099-00245-86-1
ภ-สถ 7780

อาจารย M.Arch. Building
Technology

18 18

18

18

18

4

นายกรณพงศ ทองศรี
3-3299-00015-44-6
ภ-สถ 12743, ภ-สผ 47

อาจารย

15 15

15

15

15

5

นายสันติ กมลนรากิจ
3-9007-00327-48-3
ภ-สถ 8651

อาจารย

15 15

15

15

15

6

นายธนันท ศัลยวุฒิ
3-1201-00570-50-3
ภ-สถ 5228

อาจารย

15 15

15

15

15

University of
Michigan
2549
สถ.บ. สถาปตยกรรม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2544
จุฬาลงกรณ
ผม. การวางแผน
ภาคและเมือง มหาวิทยาลัย
2552
สถ.บ. สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย
เมืองและชุมชน มหาสารคาม
2546
ผม. การวางผังเมือง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2551
ค.อ.บ. สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
2545
มหาวิทยาลัย
สถ.ม. นวัตกรรม
เกษตรศาสตร
อาคาร
2551
ค.อ.บ. สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
2533

2555

ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ดับ
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
ที่

ภาระการสอนตอ
สัปดาหแตละป
การศึกษา
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3.2.2 อาจารยประจํา

3

นายรักศักดิ์ สุคนธะตามร
3-9099-00245-86-1
ภ-สถ 7780

4

นายกรณพงศ ทองศรี
3-3299-00015-44-6
ภ-สถ 12743, ภ-สผ 47

นวัตกรรม
อาคาร

2559

นายสุพจน พรหมพยัคฆ
3-1601-00561-59-8
ภ-สถ 7193

สถ.ม.

2558

2

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
2554
สถ.บ. สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
2551
สถาบันเทคโนโลยี
อาจารย ผม. การวางแผน
ชุมชนเมืองและ พระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
สิ่งแวดลอม
2554
สถ.บ. สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
2545
University of
อาจารย M.Arch. Building
Michigan
Technology
2549
สถ.บ. สถาปตยกรรม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2544
จุฬาลงกรณ
อาจารย ผม. การวางแผน
ภาคและเมือง มหาวิทยาลัย
2552
สถ.บ. สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย
เมืองและชุมชน มหาสารคาม
2546
อาจารย

2557

นางสาวศรีสุดา ภูแยม
1-3099-00041-66-1
ภ-สถ 13588

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

2556

1

สาขาวิชา/
วิชาเอก

2555

ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ดับ
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
ที่

ภาระการสอนตอ
สัปดาหแตละป
การศึกษา
18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

15

15

15

15

15
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อาจารยประจํา (ตอ)

5

นายสันติ กมลนรากิจ
3-9007-00327-48-3
ภ-สถ 8651

อาจารย

6

นายธนันท ศัลยวุฒิ
3-1201-00570-50-3
ภ-สถ 5228

อาจารย

2559

2558

2557

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

2556

สาขาวิชา/
วิชาเอก

2555

ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ดับ
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
ที่

ภาระการสอนตอ
สัปดาหแตละป
การศึกษา

15 15 15 15 15
การวางผังเมือง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2551
ค.อ.บ. สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
2545
15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัย
สถ.ม. นวัตกรรม
เกษตรศาสตร
อาคาร
2551
ค.อ.บ. สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
2533

ผม.

3.2.3 อาจารยพิเศษ

3

นายตรีนิติ บุญกิจการ

อาจารย

สถ.ม.

นวัตกรรม
อาคาร

-

สถ.บ.

สถาปตยกรรม

University of
Michigan
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
2552
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2535

2559

นายชวาน พรรณดวงเนตร

D.Arch Architecture

2558

2

รศ.

2557

ดร.วีระ สัจกุล

ภาระการสอนตอ
สัปดาหแตละป
การศึกษา
2556

1

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

2555

ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ดับ
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
ที่

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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อาจารยพิเศษ (ตอ)

5

นายสุรเชษฐ มณีโชติ

-

สถ.ม.

6

นายพิสิษฐ ศิริโชควิสิฐ

-

สถ.บ.

6
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2547
สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี 6
ภายใน
พระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
2553
สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี 6
พระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
2550

สถาปตยกรรม

2559

สถ.ม.

2558

-

2557

นายจรูญพันธ บรรจงภาค

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

2556

4

สาขาวิชา/
วิชาเอก

2555

ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ดับ
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
ที่

ภาระการสอนตอ
สัปดาหแตละป
การศึกษา
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดใหนักศึกษา
เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฏีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปใชกับงานดานสถาปตยกรรมไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมองคกรและสามารถปรับตัวเขากับสถาน
ประกอบการได
(5) มีความกลาแสดงออกและนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางเรียน
จัดเต็มในเวลา 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
การทําวิทยานิพนธตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพ เพื่อการแกปญหาหรือประยุกตใชความรูให
เกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/
เก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและทํารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงวิทยานิพนธหรือผลงานตาม
เวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การจัดทําวิทยานิพนธตามหัวขอโครงงานที่ผานความเห็นชอบจากการนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ ใน
ราย วิชาโครงงานวิทยานิพนธ ดําเนินการคนควาหาขอมูลที่เกี่ยวของ รวบรวมและวิเคราะห ประมวลความรูที่
ไดศึกษามาตลอดหลักสูตร
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบงานสถาปตยกรรมตามหัวขอที่เสนอใน
รายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ ภายใตกระบวนการที่เหมาะสม ออกแบบและนําเสนอผลงานวิทยานิพนธภายใต
คําแนะนําของที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการวิทยานิพนธ
5.2 มาตรฐานการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาชีพ
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับทางสถาปตยกรรมและการผังเมือง
รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) มีความเขาใจและทันตอความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาสถาปตยกรรม การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม ๆ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ
(5) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาสถาปตยกรรมกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถนําการวิเคราะหเชิงตัวเลขมาแกไขปญหาที่เกี่ยวของในการปฏิบัติวิชาชีพอยาง
เหมาะสม
(2) มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถายทอดความรูและนําเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียน
และการใชสื่ออื่น ๆ ใหผูอื่นเขาใจได
(3) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรมาสนับสนุนการปฏิบัติวิชาชีพอยางสรางสรรค
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติวิชาชีพอยาง
เหมาะสม
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 5
5.4 จํานวนหนวยกิต
9 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
การขออนุมัติหัวขอและโครงงานวิทยานิพนธ จะตองดําเนินการดังนี้
1. นักศึกษาเสนอโครงรางวิทยานิพนธ ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาที่
2 ปการศึกษาที่ 4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว จะพิจารณาจัดกลุมนักศึกษาโดยพิจารณาจาก
หัวขอที่นักศึกษาเลือก กรณีหัวขอและ/หรือโครงรางวิทยานิพนธไมผา นการอนุมัติ นักศึกษาจะตองเสนอใหมอีก
ครั้ง ภายใน 2 สัปดาห นับจากทราบผล
2. นักศึกษาแตละคนเลือกประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธของตนเองจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธประจํากลุม
3. เมื่อไดรับอนุมัติแลวจะตองปฏิบัติงานวิทยานิพนธใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
4. การเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธใหมจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดยื่นคํารองขอเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธ
พรอมดวยโครงรางวิทยานิพนธใหม ตอประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และหัวหนาสาขาวิชาฯ ให
ความเห็นชอบแลว
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5. ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแตละคน รับนักศึกษาเพื่อใหคําแนะนําปรึกษาไดไมเกิน
จํานวนนักศึกษาของสถาปตยกรรมศาสตรหารดวยจํานวนอาจารยภายในคณะฯ
6. มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุม
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธรอยละ 40 โดยประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยา
นิพนธแตละคน
2. ประเมินผลจากการนําเสนอวิทยานิพนธขนั้ สุดทาย รอยละ 60 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ
3. นักศึกษาที่ไมผานเกณฑโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ สามารถนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ
เดิม อีกครั้งในเทอมตอไปและจะไดคาระดับคะแนนสูงสุดไมเกิน C+ (2.50) เทานั้น แตหากเสนอโครงการใหม
จะไดรับการพิจารณาตามคุณภาพของงาน
4. นักศึกษาที่ผา นการตรวจความกาวหนาแลว แตไมสามารถปฏิบัติงานวิทยานิพนธใหเสร็จทันเวลาที่
กําหนด จะถูกพิจารณาไมผานเกณฑเชนเดียวกัน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
 ดานบุคลิกภาพ
 มีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย เทคนิคการเจรจา การสื่อสาร
การนําเสนองานตอลูกคา การมีมนุษยสัมพันธที่ดี การวางตัวในการ
ทํางานในรายวิชาที่เกี่ยวของและในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
 ดานความรับผิดชอบ
 มีกติกาในการเขาเรียน และการสงงานที่ไดรับมอบหมายใน
และการตรงตอเวลา
แตละรายวิชาอยางตรงตอเวลา เพื่อฝกใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบ
 ดานภาษา
 กําหนดใหมีการนําเสนองานทั้งในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ไดอยางครบถวนตามเนื้อหาและตามเวลาที่กําหนดให
 มีการคนควาและทํารายงานเปนภาษาอังกฤษ
 มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีการใหความรูถึงผลกระทบของงานสถาปตยกรรมที่มีตอ
สังคมและชีวิตมนุษย ตลอดจนขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับอาคาร
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้น
เรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
โดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตอง
ไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยอง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม การเสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวนิ ัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาสถาปตยกรรมอยางครบถวน
(2) พัฒนาองคความรู ติดตามความกาวหนาและแนวโนมของงานสถาปตยกรรม รวมทั้ง
การนําไปประยุกต
(3) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(4) สามารถบูรณาการความรูดานทฤษฎีสูภาคปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีทักษะและ
ความพรอมที่จะปฏิบัติวิชาชีพ
(5) ตระหนักถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับทางสถาปตยกรรม รวมถึงจรรยาบรรณ ในการ
ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตทางปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ ต รงมาเป น วิ ท ยากรพิ เ ศษเฉพาะเรื่ อ ง ตลอดจนการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความและประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ การวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความและประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู เพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแก
ปญหา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาการประยุกตทางสถาปตยกรรม
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม
การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่นขาม
หลักสูตรหรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานและสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) เลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถนําการวิเคราะหเชิงตัวเลขมาแกไขปญหาที่เกี่ยวของในการปฏิบัติวิชาชีพอยาง
เหมาะสม
(2) มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถายทอดความรูและนําเสนอผลงาน ทั้งการพูด การ
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เขียนและการใชสื่ออื่น ๆ ใหผูอื่นเขาใจได
(3) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรมาสนับสนุนการปฏิบัติวิชาชีพอยางสรางสรรค
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติวิชาชีพอยาง
เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองและสถานการณ
เสมื อ นจริ ง และนํ า เสนอการแก ป ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู เ ทคนิ ค การประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตาง ๆ ที่ได
ศึกษามาการวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบตั ิการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
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2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการใชงานวิจัยของอาจารยประกอบการเรียนการสอน
(3) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบตั ิ
(4) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(5) มีการประเมินนักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรู
บางเรื่อง ก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความและประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) เลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206
01-002-211
01-002-216

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ

คุณธรรม จริยธรรม

1












2












3












4












5












ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1












2












3












4












1












2












3












ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1












2












3












4












ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
สนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

คุณธรรม จริยธรรม

1












2












3












4












5












ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1












2












3












4












1












2












3












ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1












2












3












4












ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108

สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ

คุณธรรม จริยธรรม

1












2












3












4












5












ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1












2












3












4












1












2












3












ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1












2












3












4












ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
02-001-103 สถิติเบื้องตน
02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวติ ประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-005-101 พลศึกษา
01-005-116 ลีลาศ
01-005-124 กีฬาประเภททีม
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล
01-006-101 นันทนาการ
01-006-105 นันทนาการเพื่อการฝกอบรม

1













2













3













4













ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5













1













2













3













4













1













2













3













ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1













2













3













4













ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาสถาปตยกรรมอยางครบถวน
(2) พัฒนาองคความรู ติดตามความกาวหนาและแนวโนมของงานสถาปตยกรรม รวมทั้ง
การนําไปประยุกต
(3) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(4) สามารถบูรณาการความรูดานทฤษฎีสูภาคปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีทักษะและ
ความพรอมที่จะปฏิบัติวิชาชีพ
(5) ตระหนักถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับทางสถาปตยกรรม รวมถึงจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพและปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถนําการวิเคราะหเชิงตัวเลขมาแกไขปญหาที่เกี่ยวของในการปฏิบัติวิชาชีพอยาง
เหมาะสม
(2) มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถายทอดความรูและนําเสนอผลงาน ทั้งการพูด การ
เขียน และการใชสื่ออื่น ๆ ใหผูอื่นเขาใจได
(3) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรมาสนับสนุนการปฏิบัติวิชาชีพอยางสรางสรรค
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(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติวิชาชีพอยาง
เหมาะสม
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5. การวิเคราะหเชิง
4. ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
และ
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
09-311-101 หลักการออกแบบ
                    
09-311-102 ภาพรางและการแสดงแบบ
                    
สถาปตยกรรม
09-311-103 หลักการเขียนแบบเบื้องตน
                    
09-311-104 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
                    
09-311-105 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
                    
09-311-206 สถาปตยกรรมไทย
                    
09-312-407 การเตรียมความพรอม
                    
สหกิจศึกษา
09-312-101 ทฤษฎีการออกแบบสถาปตยกรรม                     
09-312-102 การออกแบบสถาปตยกรรม 1
                    
09-312-203 การออกแบบสถาปตยกรรม 2
                    

6. ทักษะพิสัย

1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5. การวิเคราะหเชิง
4. ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
และ
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
09-312-204 การออกแบบสถาปตยกรรม 3
                    
09-312-305 การออกแบบสถาปตยกรรม 4
                    
09-312-305 การออกแบบสถาปตยกรรม 4
                    
09-312-306 การออกแบบสถาปตยกรรม 5
                    
09-312-407 การออกแบบสถาปตยกรรม 6
                    
09-312-408 การออกแบบสถาปตยกรรม 7
                    
09-312-409 การจัดทํารายละเอียดโครงการ
                    
เพื่อการออกแบบงานสถาปตยกรรม
09-312-410 โครงงานวิทยานิพนธ
                    
09-312-511 วิทยานิพนธ
                    
09-313-201 โครงสรางอาคาร 1
                    
09-313-202 โครงสรางอาคาร 2
                    

6. ทักษะพิสัย

1







2







3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5. การวิเคราะหเชิง
4. ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคลและ
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา
และ
ความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
09-313-203 วัสดุและการกอสราง
                    
09-313-204 เทคโนโลยีอาคารและการกอสราง
                    
อาคารขนาดเล็ก
09-313-205 เทคโนโลยีอาคารและการกอสราง
                    
อาคารขนาดกลาง
09-313-306 เทคโนโลยีอาคารและการกอสราง
                    
อาคารสําเร็จรูป
09-313-307 เทคโนโลยีอาคารและการกอสราง
                    
อาคารสูง
09-313-408 เทคโนโลยีอาคารและการกอสราง
                    
อาคารขนาดใหญ
09-314-301 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ
                    
สถาปตยกรรม

6. ทักษะพิสัย

1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
09-314-302 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
สถาปตยกรรม
09-314-303 สถาปตยกรรมยั่งยืน
09-314-304 ผังเมืองเบื้องตน
09-314-305 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน
09-314-306 การวางผังบริเวณ
09-314-307 ออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
09-314-408 การศึกษาความเปนไปไดโครงการ
สถาปตยกรรม
09-314-409 การปฏิบัตวิ ิชาชีพทางสถาปตยกรรม
09-315-201 เทคนิคงานกอสรางและการควบคุม
งานกอสราง 1

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปญญา

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร
และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

6. ทักษะพิสัย

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5. การวิเคราะหเชิง
4. ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
และ
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
09-315-302 เทคนิคงานกอสรางและการ
                    
ควบคุมงานกอสราง 2
09-315-303 การประมาณคากอสราง
                    
09-315-404 การบริหารคุณภาพ
                    
09-316-405 การจัดการเอกสารกอสราง
                    
09-312-501 สหกิจศึกษาทางสถาปตยกรรม
                    
09-316-502 การฝกงานทางสถาปตยกรรม
                    
09-316-303 งานไม การออกแบบไมแบบและ
                    
งานกอสราง
09-316-304 งานคอนกรีต การออกแบบ
                    
กอสรางงานกอ
09-316-305 การสํารวจเพื่อการกอสราง
                    

6. ทักษะพิสัย

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5. การวิเคราะหเชิง
4. ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
และ
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
09-316-406 การจัดการงานกอสราง
                    
09-316-407 คอมพิวเตอรสําหรับการ
                    
กอสราง
09-316-308 การออกแบบสถาปตยกรรม
                    
เขตรอนชื้น
09-316-409 วัสดุกอสรางเพื่อการอนุรักษ
                    
พลังงานและสิ่งแวดลอม
09-316-410 การอนุรักษพลังงานในงาน
                    
สถาปตยกรรม
09-316-411 การควบคุมสภาพแวดลอม
                    
ภายในอาคาร
09-316-312 สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น
                    

6. ทักษะพิสัย

1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5. การวิเคราะหเชิง
4. ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร
6. ทักษะพิสัย
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา ระหวางบุคคลและ
และ
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
09-316-313 จิตวิทยาสถาปตยกรรม
                    
09-316-414 สุนทรียศาสตรสําหรับการ
                    
ออกแบบสถาปตยกรรม
09-316-415 การออกแบบรายละเอียดงาน
                       
สถาปตยกรรม
09-316-416 ภาษาอังกฤษสําหรับ
                    
สถาปนิก
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา เปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ที่ จ ะต อ งทํ า ความเข า ใจตรงกั น ทั้ ง สถาบั น และนํ า ไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะ
กรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอนมีการประเมินขอสอบโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการ
ศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หนวยงาน โดยองคกรระดับสากลโดยการวิจัยอาจจะดําเนินการ ดังตัวอยางดังตอไปนี้
2.2.2 ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
วิชาชีพ
2.2.3 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถามเพือ่
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ
2.2.4 การประเมินตําแหนง และ/หรือ ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.2.5 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอมและคุณสมบัติอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเขาศึกษา
เพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.6 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบวิชาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
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2.2.7 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา
2.2.8 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได อาทิ (ก) จํานวนผลงานที่ไดรับการยอมรับและ
ปฏิบัติจริง (ข) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ค) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(ง) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิตและรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)

133

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยใหทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาสถาปตยกรรม
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย ใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
(5) ใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญหาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
 พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัย โดยอาจารยและ
นักศึกษาสามารถกาวทัน
และสามารถเปนผูนําใน
การสรางองคความรูใหม
ๆทางดานสถาปตยกรรม
 กระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู มีแนวทางการ
เรียนที่สรางทั้งความรู
ความสามารถในทาง
วิชาการและวิชาชีพที่
ทันสมัย
 ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน
 มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

การดําเนินการ
 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
สถาปตยกรรม มีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ป
 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีกิจกรรม
ประจําวิชาใหนักศึกษาศึกษาความรูที่
ทันสมัยดวยตนเอง จัดใหมีผูสนับสนุน
การเรียนการสอน และ/หรือ ผูชวยสอน
เพื่อกระตุนใหเกิดความใฝรู
 กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาโทหรือเปนผูมีประสบการณ
ในวิชาชีพสถาปตยกรรมและมีจํานวน
คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน สนับสนุนใหอาจารยผูสอน
เปนผูนําในทางวิชาการและ/หรือเปน
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานสถาปตยกรรม
หรือสาขาที่เกี่ยวของ,สงเสริมอาจารย
ประจําหลักสูตรใหไปศึกษาดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของทั้งใน

การประเมินผล
 หลักสูตรสามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดหนวยงาน
วิชาชีพดานสถาปตยกรรม มี
ความทันสมัยและปรับปรุง
อยางสม่ําเสมอ
 จํานวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียน ที่มี
แนวทางใหนักศึกษาไดศึกษา
คนควาความรูใหมดวยตนเอง
 จํานวนคณาจารยผูสอนมีการ
เพิ่มเติมประสบการณ พัฒนา
อบรมและผลิตผลงานวิชาการ
อยางตอเนือ่ งทุกป ผลการ
ประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน จํานวนบุคลากร
ผูสนับสนุนการเรียนรู
 ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่ประกอบดวย
อาจารยภายในคณะฯ ทุก 2 ป
โดยกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ
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เปาหมาย

การดําเนินการ
และตางประเทศ
 จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา อาจารย
อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
รวมมือระหวางประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ ทุกภาคการศึกษาเพื่อเปนขอมูล
สําหรับการประเมินของคณะกรรมการฯ
ประเมินหลักสูตรโดยกรรมการภายใน
หลักสูตรทุกป

การประเมินผล
ภายนอกทุก 5 ปประเมินผล
โดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา
ทุก 2 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจะจัดสรรงบประมาณประจําป รวมทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได เพื่อจัดหาบุคลากร
ใหเพียงพอตอความตองการ จัดซื้อตํารา สือ่ การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑสําหรับ
การเรียนการสอนดานสถาปตยกรรมอยางเพียงพอ และการสนับสนุนกิจกรรมในดานตาง ๆ เชน การทัศน
ศึกษาการศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน ตลอดจน
การสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
- อาคารสถานที่
ลําดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวนที่มีอยู (หอง) หมายเหตุ
1
หองเรียนภาคบรรยาย
9
2
หองเรียนภาคปฏิบัติ
3
3
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1
4
หองสมุดและหองสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
1
5
หองประชุม
1
- หองสมุด นักศึกษาสามารถใชหองสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณการสอน
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ลําดับที่

รายการและลักษณะเฉพาะ

จํานวนที่มีอยู

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร
จอรับภาพ
กลองถายภาพระบบดิจิตอล
ระบบเครื่องเสียง
ไมโครโฟน
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
เครื่องพล็อตเตอรสี
เครื่องพริ้นเตอรเลเซอรสีขนาด A3
เครื่องพิมพแบบเลเซอร
เครื่องพิมพแบบ DOT MATRIX
กระดานวาดเขียนพรอมปากกา
เครื่องสแกนเนอร
จอวาด (Wacom) ใหญ
กระดานพรอมปากกาแบบสัมผัส

1
5
4
2
3
13
49
2
2
1
1
1
2
1
1
20

ตองการเพิ่ม
ในอนาคต
2
2
2
4
2
2
50
8
2
2
2
2
2
2
2
20

หนวยนับ
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซือ้ หนังสือและตําราที่
เกี่ยวของ เพือ่ บริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสือ่ อื่น ๆ
ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอก็มีสว นในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ สําหรับใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อหนังสือดวย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะมีเจาหนาที่ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหา
หนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลางและทําหนาที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่
ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียง
และความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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เปาหมาย
 จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการเขียนแบบ หอง
คอมพิวเตอร อุปกรณการเรียน
ภาคปฏิบัติ ทรัพยากรและสื่อที่
เพียบพรอม เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนทั้งในและนอก
หองเรียน และเพื่อใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
 จัดใหมีหองเรียนที่มีความพรอม
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
 จัดเตรียมหองปฏิบัติการเขียน
แบบ ที่มีเครื่องมือวิชาชีพในระดับ
สากล เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝก
ปฏิบัติ สรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 จัดใหมีหองคอมพิวเตอรที่มี
จํานวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมและเพียงพอ
 จัดใหมีอุปกรณการเรียนภาค
ปฏิบัติ เชน ชุดกลองสํารวจ เพื่อ
ใหนักศึกษาฝกฝน
 จัดเตรียมหนังสือ ตํารา และสื่อ
เพื่อการเรียนรูอยางครบถวน

การประเมินผล
 รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณตอหัว
นักศึกษา ชั่วโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการ
 จํานวนนักศึกษาที่ลงเรียน
ในวิชาเรียนที่มีการฝกปฏิบัติ
ดวยอุปกรณตางๆ
 สถิติของจํานวนหนังสือ
ตํารา และสื่อที่มีใหบริการและ
สถิติการใชงาน
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบ หลักเกณฑของมหาวิทยาลัยและเปนไปตามขอกําหนด
ของสภาสถาปนิก โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาสถาปตยกรรม
หลักหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกัน เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและ
ไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
อาจารย พิ เ ศษต อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาอย า งต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ช า
สถาปตยกรรม และตองมีประสบการณในสายงานวิชาชีพไมนอยกวา 10 ป เพราะจะเปนผูถายทอด
ประสบการณตรงจากการปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังนั้นรายวิชาที่สอนแตละภาคการศึกษา กําหนดใหมี
การเชิญอาจารยพิเศษมาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมง
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุ คลากรต องเข าใจโครงสร างของหลั กสู ตรและรายวิ ชาที่ เกี่ ยวข อง มี หน าที่ ชวยอํ า นวยความ
สะดวกด า นต า งๆ ในการเรี ย นการสอนแก อ าจารย ผู ส อนได เ ป น อย า งดี เช น การเตรี ย มอุ ป กรณ
หองปฏิบัติการงาน หองคอมพิวเตอร เปนตน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาใน
การเรียน สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการและแนะนําในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกนักศึกษา โดยกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา
เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาไดสะดวก
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด นักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอ
อุทธรณใหมีการทบทวนระดับขั้น ดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของ
อาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการบุคลากรในสาขาสถาปตยกรรมนั้น คาดวามีความตองการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เนื่อง จากการแขงขันดานเศรษฐกิจและการเปดการคาเสรีในวิชาชีพสถาปตยกรรมประกอบกับภาครัฐมี
แนวทางกระจายอํานาจการบริหารจัดการดานสถาปตยกรรมไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ทาง
คณะฯ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัยไดทําการศึกษาและนําขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประเมิน
ความตองการของตลาดแรงงานทั้งหนวยงานรัฐและเอกชน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1 2 3 4 5
X X X X X
X

X

X

X

X
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (ตอ)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X มีการดําเนินกิจกรรม
- ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ
การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร หรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ใหนักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละวิชา
1.2.2 สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือหัวหนาสาขาวิชา
1.2.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช
ในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
คณะประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย/บัณฑิตใหม
มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต
คณะประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมและตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
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ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

(3) ขอบังคับ ก.ส. วาดวยหลักเกณฑมาตรฐานวิชาการที่ ก.ส. รับรอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2521
(4) ขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยการรับรองปริญญา อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร ในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545
(5) ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาดวยการกําหนดวัตถุประสงคและ
ขอบเขตหมวดวิชาของมาตรฐานวิชาการในสาขาสถาปตยกรรมควบคุม
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2552
(6) ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาดวยหลักเกณฑ วิธีการตรวจสอบและ
รับรองปริญญาระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรในสาขาสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2553
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

