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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ศูนยโชติเวช
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25551941101233
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
Bachelor of Architecture Program in Architecture

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อยอ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อยอ (อังกฤษ):

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม)
สถ.บ. (สถาปตยกรรม)
Bachelor of Architecture (Architecture)
B.Arch. (Architecture)

3. วิชาเอก (ถามี)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
171 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และ/ หรือ ภาษาอังกฤษ
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5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติ
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ และไดรับการสนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอนกับ
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 สถาปนิกหนวยงานภาครัฐ
8.2 สถาปนิกหนวยงานภาคเอกชน
8.3 สถาปนิกโครงการ
8.4 นักออกแบบตกแตงภายใน ออกแบบนิทรรศการ ออกแบบเครื่องเรือน ออกแบบกราฟก
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1

นายศรัณยู สวางเมฆ

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

สถาบันการศึกษา
พ.ศ.

อาจารย

สถ.ม

นวัตกรรมอาคาร

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2555

สถ.บ

สถาปตยกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม,
2551

สถ.ม

นวัตกรรมอาคาร

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2554

สถ.บ

เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร,ี 2551

สถ.ม

เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2555

สถ.บ

สถาปตยกรรม

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2551

สถ.ม

สถาปตยกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2558

สถ.บ

สถาปตยกรรม

ผ.ม

การวางแผนภาค
และเมือง

มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2554
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2552

xxxx-xxxxx-xx-x

2

นายนพดล คลายวิเศษ

อาจารย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

3

นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม

อาจารย

x-xxxx-xxxxx-xx-x
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5

นางสาวปริณัน บานชื่น
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายกรณพงศ ทองศรี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

อาจารย

สถ.บ

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ศูนยโชติเวช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถาปตยกรรมเมือง มหาวิทยาลัย
และชุมชน
มหาสารคาม, 2546
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางหลักสูตร เปนผลมาจากการเปด การคา
เสรีทั่วโลก ประกอบกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีแนวคิดวาอาเซียนจะกลายเปนเขต การ
ผลิตเดียว สามารถดําเนินกระบวนการผลิตไดอยางเสรี โดยสามารถใชทรัพยากรจากแตละประเทศ ทั้งวัตถุดิบและ
แรงงานมารวมในการผลิตใหมีมาตรฐานของสินคา กฎเกณฑ กฎระเบียบเดียวกัน และยังสงผลใหตลาดแรงงานดาน
วิชาชีพสถาปตยกรรมเปดเสรีดวยการวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึงความตองการของภาคอุตสาหกรรมการกอสรางซึ่ง
ในปจจุบันมีความขาดแคลนบุคลากรทางดานการออกแบบ ความเชี่ยวชาญดานการบริหารและควบคุมงานกอสราง
ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่มีองคความรูพื้นฐานในดานดังกลาวจึงมีความจําเปนเปนอยางมากตอวิชาชีพสถาปตยกรรม
และตลาดแรงงานในดานการเรียนการสอน จําเปนตองเรียนรูและฝกปฏิบัติ จ ากการทํางานจริง ทางดานการ
ออกแบบ ควบคุมงานและการบริหารการกอสรางเพราะเปนเรื่องทักษะและความเชี่ยวชาญการสรางความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ เพราะการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพมีความ
จําเปนสําหรับนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและทรัพยากรทางสถาปตยกรรมที่มีความรู ความสามารถ และเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ทั้งยังสามารถประยุกตองคความรูสูการพัฒนาดานตางๆ ไดอยางหลากหลาย
การปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาปนิกวาดวยการรับรองปริญญา อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2545 ที่กลาวถึงสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิก
รับรองตองมีหลักสูตรการศึกษาซึ่งประกอบดวยหมวดวิชาตางๆ ที่มีจํานวนหนวยกิต ตามระบบทวิภาคหรือเทียบเทา
ตามที่ทางสภาวิชาชีพรับรอง
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณห รือการพัฒ นาทางสัง คมและวัฒ นธรรมที่พิจ ารณาในการวางแผนหลัก สูตรนั้น ได
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมเพราะสถาปตยกรรมมีสวนสําคัญในการสรางความเชื่อมโยงหรือการ
ปฏิสัมพันธของคน การสง เสริมการอนุรัก ษศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาเปนเอกลัก ษณของชาติ เอกลักษณและ
วัฒนธรรมซึ่งวิชาชีพสถาปนิกนั้นเปน 1 ใน 8 สาขาวิชาที่ไดรบั ผลกระทบโดยตรง ทําใหการแขงขันดานบุคลากร
แตล ะประเทศสูงขึ้น ตลาดแรงงานในวิชาชีพเปดกวางใหสถาปนิก สามารถประกอบวิชาชีพไดครอบคลุมทุก
ประเทศในอาเซียน โดยสถาปนิกตองมีความรูพื้นฐานทางดานสถาปตยกรรม ทัก ษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ตลอดจนสามารถรวมงานกับผูที่มีความแตกตางทางดานภาษา วัฒนธรรมและเชื้อชาติไดเปนอยางดี ควบคูไปกับ
การปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพมีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ
และสากล
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึง จําเปนตองมีการปรับ ปรุง
โครงสรางหลักสูตร เพื่อที่จะทําใหระบบการศึกษาของทางคณะสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดของสภา
วิชาชีพ และเพื่อเปนการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนเพื่อสรางบัณฑิตที่มีศักยภาพและความสามารถที่เปนที่
ตองการของบริษัทสถาปนิกและหนวยงานตางๆ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งมุง สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและมีความ
พรอมในการเขาสูโลกอาชีพมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ คณะฯตองมีการปรับโครงสรางในรายวิชาตางๆ อาทิ
รายวิชาโครงสรางอาคาร คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม BIM การปรับปรุงอาคาร สถาปตยกรรม
เพื่อชุมชน การออกแบบชุมชนเมือง เปนตน หลักสูตรมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยการสรางความ
รวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการการพัฒนาหลักสูตรจึงเนนใหสรางทักษะและประสบการณใน
การปฏิบัติจริงควบคูไปกับการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี เพื่อใหบัณฑิตพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และคณะศิลปศาสตรเปนผูรับผิดชอบรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีความสัมพันธในลักษณะการชวยสอน โดยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี และครุภัณฑของคณะวิศวกรรมศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหาสาระ
การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาสถาปตยกรรม
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตทิ ี่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหารและควบคุมงานกอสราง มีทักษะดานการ
ออกแบบและการเขียนแบบทางสถาปตยกรรม เรียนรูสิ่งใหมและพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเ ปนสถาปนิก นักออกแบบที่ความเชี่ยวชาญดานการบริหารและควบคุมงาน
กอสรางที่มีองคความรูดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมการกอสราง มีทักษะในการควบคุมงานกอสราง
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเ ปนสถาปนิก นักออกแบบที่ความเชี่ยวชาญดานการบริหารและควบคุมงาน
กอสรางที่ ที่มีองคความรูดานสถาปตยกรรม สามารถเรียนรูสิ่ง ใหมและพัฒ นาศัก ยภาพของตนเองในการ
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีทักษะดานความสัม พันธร ะหวางบุคคล การสื่อสาร ประสานงาน วิเคราะห
วางแผนและการทํางานเปนทีม มีความเขาใจและรูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ - ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
ความตองการของอุตสาหกรรมและ
ตองการของผูประกอบการดาน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้

 ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ.กําหนด

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร

 พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอน และบริการวิชาการใหมี
ประสบการณจากการนํา ความรู
มาปฏิบัติงานจริง

 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ ความรู
ความ สามารถในการทํางานของ
บัณฑิต
 ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
 การศึกษาตอ
 การฝกอบรม - ดูงาน

 สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ
สอนใหทํางานบริการวิชาการแก
องคกรภายนอก

7

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ขอ 4 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทานั้น
2.3 การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1. เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
2. เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
เนือ่ งจากเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จึงทําใหขาด
พื้นฐานทักษะทางสาขาวิชาชีพ เชน การเขียนภาพลายเสน การลงสี การจัดองคประกอบศิลปทางสถาปตยกรรม
2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมแนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิท ยาลัยฯ
การเขา รว มกิจ กรรมพัฒ นานัก ศึก ษา การจัด กิจ กรรมที ่เ กี ่ย วขอ งกับ ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 การดูแ ล
นักศึกษา การติดตามผลการศึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม ปรับระดับพื้นฐานทางวิชาชีพกอนเริม่ ภาคการศึกษา
แรก และ การแกไขปญหาการเรียนในภาคปฏิบัติ แตงตั้งและมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ในการให
คําแนะนํา ดูแลนักศึกษา
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2.6 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

จํานวนนักศึกษา
2560

2561

2562

2563

2564

ชั้นปที่ 1

35

35

35

35

35

ชั้นปที่ 2

-

35

35

35

35

ชั้นปที่ 3

-

-

35

35

35

ชั้นปที่ 4

-

-

-

35

35

ชั้นปที่ 5

-

-

-

-

35

รวม

35

70

105

140

175

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

-

35

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

คาบํารุงการศึกษาแบบ เหมาจาย
13,000 บาท/ ภาคเรียน/ คน

910,000

1,820,000

2,730,000

3,640,000

4,550,000

เงินงบประมาณแผนดิน
3,000 บาท/ ป/ คน

105,000

210,000

315,000

420,000

525,000

รวมรายรับ

1,015,000 2,030,000 3,045,000 4,060,000 5,075,000
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2.7.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

1. คาใชจายบุคลากร

2,400,000

2,544,000

2,696,640

2,858,438

3,029,945

2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวมขอ 3 และขอ 4)

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

2,000,000

-

-

-

-

-

364,000

728,000

1,092,000

1,456,000

1,820,000

3,164,000

4,072,000

4,988,640

5,914,438

6,849,945

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

ก. งบดําเนินการ

3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000

รวม (ก) + (ข)

4,164,000

5,272,000

6,388,640

7,514,438

8,649,945

จํานวนนักศึกษา

35

70

105

140

175

2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.9 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ข)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ก.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ก.6 กลุมวิชาบูรณาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาหลัก
ข.2 กลุมวิชาพื้นฐาน
ข.3 กลุมวิชาเทคโนโลยี
ข.4 กลุมวิชาสนับสนุน
ข.5 กลุมวิชาเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

171 หนวยกิต
30
3
12
3
2
6
4
135
45
17
29
32
12
6

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

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจํานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
ลําดับวิชาในกลุม (01-99)
ชั้นปที่ควรศึกษา
กลุมวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ
เชน LA2011101 ST2012201 BA2013204

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หนวยกิต

EN2052207

11

- รหัสคณะ
AD คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (Faculty of Architecture and Design)
รหัสสาขาวิชา
03 สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ระดับการศึกษา
1 อนุปริญญา
2 ปริญญาตรี
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4 ปริญญาโท
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
6 ปริญญาเอก

กลุมวิชา

1 กลุมวิชาหลัก
3 กลุม วิชาเทคโนโลยี
5 กลุม วิชาเลือก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ลําดับวิชาในกลุม (01-99)
ชั้นปที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุมวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา

10
30
50
70
81

2 กลุมวิชาพื้นฐาน
4 กลุม วิชาสนับสนุน

นก.(ท-ป-น)

กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หนวยกิต

20
40
60
80
82

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชาบูรณาการ
กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร

สภาพรายวิชา

0 วิชาไมบังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เชน GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
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- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย (Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)

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

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)
การอานภาษาอังกฤษ (English Reading )
การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)
การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

หนวยกิต
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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รหัสวิชา
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ชื่อวิชา
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
มนุษยสัมพันธ (Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
สันติศึกษา (Peace Studies)
การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

หนวยกิต
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)
3(2-2-5)
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 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ (Social Dance)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
นันทนาการ (Recreation)

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

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

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

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

 กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร
รหัสวิชา
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105

ชื่อวิชา
โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)
ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)
การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

15

กลุม วิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร
รหัสวิชา
GE2820101
GE2820102
GE2820103

ชื่อวิชา
ปกิณกคณิตศาสตร (Miscellaneous Mathematics)
วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต (Science for Living)
วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
(Material and Application in Daily L fe)

 หมวดวิชาเฉพาะ
 กลุมวิชาหลัก

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

135 หนวยกิต ประกอบดวย
45 หนวยกิต ประกอบดวย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AD2031101
AD2031102
AD2031203
AD2031204
AD2031305
AD2031306
AD2031407
AD2031408
AD2031409

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)

AD2031410
AD2031511

2(1-2-3)
9(0-27-0)
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 กลุมวิชาพื้นฐาน

17 หนวยกิต ประกอบดวย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AD2032101
AD2032102

หลักการออกแบบ (Fundamental Design)
ภาพรางและการแสดงแบบสถาปตยกรรม (Drawing and Architectural
Presentation)
การเขียนแบบทางสถาปตยกรรม (Architectural Drawing)
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (History of Architecture)
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ (Computer for Design)
สถาปตยกรรมไทย (Thai Architecture)

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

AD2032103
AD2032104
AD2032205
AD2032206

 กลุมวิชาเทคโนโลยี

รหัสวิชา
AD2033101
AD2033202
AD2033203
AD2033104
AD2033205
AD2033206
AD2033207
AD2033208
AD2033309
AD2033310
AD2033411

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

29 หนวยกิต ประกอบดวย
ชื่อวิชา

วัสดุและการกอสราง (Materials and Construction)
เทคนิคการบริหารงานกอสรางและควบคุมงาน 1
(Construction Management and Control Technique 1)
เทคนิคการบริหารงานกอสรางและควบคุมงาน 2
(Construction Management and Control Technique 2)
โครงสรางอาคาร 1 (Building Structure 1)
โครงสรางอาคาร 2 (Building Structure 2)
โครงสรางอาคาร 3 (Building Structure 3)
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)

หนวยกิต
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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)
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 กลุมวิชาสนับสนุน

รหัสวิชา
AD2034201
AD2034202
AD2034303
AD2034304
AD2034305
AD2034306
AD2034307
AD2034308
AD2034309
AD2034310
AD2034411
AD2034412
AD2034413

32 หนวยกิต ประกอบดวย
ชื่อวิชา

สถาปตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม
(Computer Aided Architectural Drawing)
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม
(Computer Aided Architectural Design)
สถาปตยกรรมยั่งยืน (Sustainable Architecture)
ผังเมืองเบื้องตน (Introduction to Urban Planning)
การวางผังบริเวณ (Site Planning)
ภูมิสถาปตยกรรม (Landscape Architecture)
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการสถาปตยกรรม
(Architectural Project Feasibility Study)
การบริหารคุณภาพงานกอสราง (Construction Quality Management)
การบริหารงานกอสราง (Construction Management)
การประมาณราคากอสราง (Construction Cost Estimation)
วิชาชีพทางสถาปตยกรรม (Architecture Profession)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative
Education)

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

 กลุมวิชาชีพเลือก
12 หนวยกิต ประกอบดวย
AD2035501 สหกิจศึกษาทางสถาปตยกรรม (Cooperative Education for Architecture)
6(0-40-0)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางสถาปตยกรรม ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร วา ดวยการจัด สหกิจ ศึก ษาและการฝก งานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนรายวิชาการฝกงานทางสถาปตยกรรม
AD2035502 การฝกงานทางสถาปตยกรรม (Practice for Architecture)
6(0-40-0)
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และเลือกศึกษาใหครบ 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
AD2035403

ชื่อวิชา

หนวยกิต

การปรับปรุงอาคาร
3(2-2-5)
(Building Renovation)
AD2035404 การวินิจฉัยสภาพอาคาร (Building Diagnosis)
3(3-0-6)
AD2035405 อาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Green Building)
AD2035406 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคาร (Building Innovation Technology)
3(3-0-6)
AD2035407 การออกแบบสถาปตยกรรมสําหรับภัยพิบัติ
3(3-0-6)
(Architectural Design for Disasters)
AD2035408 สถาปตยกรรมชุมชน (Community Architecture)
3(2-2-5)
AD2035409 การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sustainable Community Development)
AD2035410 กฎหมายในงานสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
(Law and Regulation Architecture)
AD2035411 การออกแบบสภาพแวดลอมที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Design for Sustainable Environment)
AD2035412 การออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)
3(1-4-4)
AD2035413 สถาปตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
3(2-2-5)
AD2035414 สุนทรียศาสตรสําหรับการออกแบบสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
(Aesthetics for Architectural Design)
 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
3
GE2xxxxxxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3
GE250010x วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
1
GE2xxxxxxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
3
AD2032101 หลักการออกแบบ
3
AD2032102 ภาพรางและการแสดงแบบสถาปตยกรรม
3
AD2032103 การเขียนแบบทางสถาปตยกรรม
3
AD2032104 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
3
รวม
22
ชั่วโมง / สัปดาห = 29
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE210010x วิชากลุมภาษาไทย
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
GE250010x วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
GE2xxxxxxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
AD2031101 ทฤษฎีการออกแบบสถาปตยกรรม
AD2031102 การออกแบบสถาปตยกรรม 1
AD2033101 วัสดุและการกอสราง
AD2033104 โครงสรางอาคาร 1
รวม

หนวยกิต
3
3
1
3
3
4
2
2
21

ชั่วโมง / สัปดาห = 27

ทฤษฎี
3
3
0
3
1
1
1
3
15

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
2
1
0
6
4
4
4
4
4
4
0
6
14
37

ทฤษฎี
3
3
0
3
3
1
1
1
15

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
2
1
0
6
0
6
6
5
2
3
2
3
12
36
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แผนการเรียนปกติ
GE220010x
GExxxxxxx
AD2031203
AD2032205
AD2032206
AD2033202
AD2033205
AD2033207

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
วิชากลุมภาษาตางประเทศ
วิชากลุมบูรณาการ
การออกแบบสถาปตยกรรม 2
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
สถาปตยกรรมไทย
เทคนิคการบริหารงานกอสราง
และควบคุมงาน 1
โครงสรางอาคาร 2
เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
ขนาดเล็ก
รวม

หนวยกิต
3
2
4
2
3
3

ทฤษฎี
3
2
1
1
3
1

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
4
6
5
2
3
0
6
4
4

2
3

1
2

2
2

3
5

22

14

16

36

ชั่วโมง / สัปดาห = 30
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE220010x วิชากลุมภาษาตางประเทศ
GExxxxxxx วิชากลุมบูรณาการ
AD2031204 การออกแบบสถาปตยกรรม 3
AD2033203 เทคนิคการบริหารงานกอสราง
และควบคุมงาน 2
AD2033206 โครงสรางอาคาร 3
AD2033208 เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
ขนาดกลาง
AD2034201 สถาปตยกรรมภายใน
AD2034202 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ
สถาปตยกรรม
รวม

หนวยกิต
3
2
4
3

ทฤษฎี
3
2
1
1

2
3

1
2

2
2

3
5

3
2

1
1

4
2

4
3

22

12

20

34

ชั่วโมง / สัปดาห = 32

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
4
6
5
4
4
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แผนการเรียนปกติ
AD2031305
AD2033309
AD2034303
AD2034305
AD2034306
AD2034307
AD2035XXX

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
การออกแบบสถาปตยกรรม 4
4
เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
3
สําเร็จรูป
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
2
สถาปตยกรรม
ผังเมืองเบือ้ งตน
3
การวางผังบริเวณ
2
ภูมิสถาปตยกรรม
3
วิชาชีพเลือก
3
รวม
20
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

แผนการเรียนปกติ
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
AD2031306 การออกแบบสถาปตยกรรม 5
4
AD2033310 เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารสูง
3
AD2034304 สถาปตยกรรมยัง่ ยืน
3
AD2034308 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
2
สถาปตยกรรม
AD2034309 การบริหารคุณภาพงานกอสราง
3
AD2034310 การบริหารงานกอสราง
3
AD2035XXX วิชาชีพเลือก
3
รวม
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ชั่วโมง / สัปดาห = xx

ทฤษฎี
1
2

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6
5
2
5

1

2

3

2
1
1
x
x

2
2
4
x
x

5
3
4
x
x

ทฤษฎี
1
2
2
2
3
3
x
x

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6
5
2
5
2
5
0
4
0
0
x
x

6
6
x
x
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แผนการเรียนปกติ
AD2031407
AD2031409
AD2033411
AD2034411
XXXXXXXXX

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
การออกแบบสถาปตยกรรม 6
การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการ
ออกแบบงานสถาปตยกรรม
เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
ขนาดใหญ
การประมาณราคากอสราง
วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
4
3

ทฤษฎี
1
1

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6
5
4
4

3

2

2

5

3
3
16

1
x
x

4
x
x

4
x
x

ชั่วโมง / สัปดาห = xx

AD2031408
AD2031410
AD2034412
AD2034414
XXXXXXXXX

แผนการเรียนปกติ
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
การออกแบบสถาปตยกรรม 7
โครงงานวิทยานิพนธ
วิชาชีพทางสถาปตยกรรม
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
4
2
2
1
3
12

ทฤษฎี
1
1
2
0
x
x

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6
5
2
3
0
4
2
1
x
x
x
x

หนวยกิต
6
6
ชั่วโมง / สัปดาห = 40

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
40
0
40
0

หนวยกิต
9
9

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
27
0
27
0

ชั่วโมง / สัปดาห = xx
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 5 /ภาคการศึกษาที่ 1
AD2035501 สหกิจศึกษาทางสถาปตยกรรม
รวม
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 5 /ภาคการศึกษาที่ 2
AD2031511 วิทยานิพนธ
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 27
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
กลุมวิชาภาษาไทย
GE2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด
การอานและการเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language
skills, listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ 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
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการนําเสนอ ทักษะการรับและการสงสาร การพูดเพื่อ
การนําเสนอ การอานและการนําเสนอขอมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนําเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
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GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วรรณคดีไทย ความหมายและความสําคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห
และการประเมินคาวรรณคดี ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature;
literature analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนสารและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณา
และประชาสัมพันธ
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages;
speeches; projects; documentary, advertisements and public relations
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
GE2201101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การ
บรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ
ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing
places; describing past events; describing future plans and predictions
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GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช ภาษาระดับ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ใช ภ าษาให ถูก ต องตามสถานการณ ต างๆ ได อย า ง
เหมาะสม การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาวสาร
ขอมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions
and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยาม การจําแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ
ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and
process description; cause and effect relationship
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GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตางๆ การพบปะผูคนในสถานประกอบการ
การใชโ ทรศัพทเ พื่อติดตองานธุร กิจ การนัดหมายเจรจาธุร กิจ การนําเสนอผลประกอบการ การบอก
คุณสมบัติของสินคาและบริการ การระบุเปาหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญ
 หาขอ
รองทุกข การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน ความเขาใจวัฒนธรรมในอาชีพตางๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making
business decision; making and dealing with complaints; checking progress on work;
understanding culture in careers culture
GE2200103

การอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุก รม การเดาความหมายของคํ าศัพท จ ากปริบ ท องคป ระกอบและ
โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas
and reading techniques
GE2200104

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การฟงภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา การฟง
ระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and
listening techniques
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GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาภาษาอัง กฤษตามสถานการณ ตา งๆ ในชี วิต ประจํา วัน ใหถู ก ต อ งตาม
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การทักทายและแนะนําตัว การใหคําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การ
บอกที่ตั้งและทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทัก ษะภาษาจีน เบื้อ งตน ระบบพิน อิน ประโยคและไวยากรณ การสนทนาและ
การอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคําถามเปนภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพ ทและสํานวนภาษาจีน ที่ใช ในชีวิ ตประจําวั น การสนทนาโตตอบ การเขี ย น
จดหมายโตตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing correspondence;
writing electronic mails
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กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
GE2300101
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม โครงสรางสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแส โลกาภิวัตน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หนาที่พลเมือง ประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมทางการเมือง ปญหาสังคมและการแกไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and institutions;
modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; civics; democracy
and participation in politics; social problems and solutions
GE2300102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธในองคก าร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทาง
ศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation
and human relations in organizations; communication and human relations; human relations
in Thai culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลการวิจัย การตีความ
และการนําเสนอขอมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
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GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุทธการบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่ว ไปดานสัง คมเศรษฐกิจ วิวั ฒ นาการของระบบเศรษฐกิจ และกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศตางๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels

30

GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการที่ดีและความเสี่ยงสําหรับองคการสมัยใหม ปญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาในสังคมไทยและ
สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดําริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development;
good governance and risk management for modern organization; problems, impact, and
crises of development in Thai and global societies; technology and innovation for
sustainable development; green society and ecology; application of sufficiency economy
philosophy and the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ การประกอบ
วิชาชีพ การคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ จรรยาบรรณวิชาชี พ สิท ธิมนุษยชน จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; Labour
Protection; relationlabour professional ethics; human-right; ethics and social responsibility
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GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณและความหลากหลาย แนวคิด
การกอตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความรวมมือในการพัฒนาและเสาหลักอาเซียน
ความสําคัญของการอยูรวมกันในภูมิภาค การบูรณาการทํางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a
sustainable future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict
and violence in family, community, nation and among countries; non-violence conflict
resolution
GE2400101

การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด การสืบคนและการใชเครื่องมือ
ทักษะการคนควา การอางอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library’s information-resources storage systems; information resources searching
and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
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GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยา
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรูและการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทาง
อารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; 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
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยและทองถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs;
religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่ มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment;
human relation and personality; perfect personality development
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GE2400105

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : แนวคิดและองคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู การพัฒนาการทํางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคการสมัยใหม สุขภาพจิต
และการเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development;
transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; human relations
in modern organization and communication; mental health and happy life enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมขอมูล การตีความและการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative
research; research ethics; research design; study procedures and data collection field data
interpretation and analysis; and report writing
GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสรางบรรยากาศการมีสวนรวมและการเรียนรู การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration

34

GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษยศาสตรวาดวยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนา
สมาธิจิต กับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกตใชสมาธิในชีวิตประจําวัน
General knowledge of human; science of mind development; meditation
and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life
กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการ
ปฐมพยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีล าศ รูป แบบของลีล าศ
ฝกทักษะ พื้นฐานการลีลาศในจังหวะตางๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of
social dance; practice of social dance
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GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติก าการแขง ขันกีฬาประเภททีม การแขง ขันกีฬาและการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภททีม 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
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าประเภทบุ ค คล ฝ ก ทั ก ษะการเล น กี ฬ าประเภทบุ ค คล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬา
และการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and
competition management of individual sports; sports injuries and first aid
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม เกมส
นันทนาการ การอยูคายพักแรม 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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กลุมวิชาคณิตศาสตร
GE2600101
คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเ บื้องตน เมตริก ซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับ เปลี่ยนและ
การจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
GE2600102

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุม การสุมตัวอยาง การประมาณคา และการทดสอบ

สมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis
testing
GE2600103

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต
พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูล คาเพิ่มและภาษีเ งินได เลขดัชนี ตรรกศาสตร
เบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and income
tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
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กลุมวิชาวิทยาศาสตร
GE2700101
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี วิท ยาศาสตรกับ ปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances
in everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพ ยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่ง แวดลอม
และ การจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental
pollution; environmental impact assessment and environment management
กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร
GE2810101
โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โลกาภิวัฒนและความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเปนพลเมืองโลก สังคมสรางสรรค การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแหงการเรียนรูและทักษะแหงศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning
society and 21st century skills
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GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเอง เพื่อเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่
จําเปนสําหรับการทํางาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทํางานเปนทีม การเปนผูป ระกอบการ
และความคิดสรางสรรคสําหรับการเขาสูอาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on gradustes;
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality; team
work; entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การใครครวญ
ดวยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรูตลอดชีวิต ชีวิตและการแกปญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
GE2810104

การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายดวยตนเองการบริโภค
อาหาร การควบคุมน้ําหนัก การพักผอนดวยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกตวิทยาศาสตรการกีฬากับ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical activities;
enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption; weight control;
leisure and recreation activities; the application of sports science and exercise for health
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GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและความสําคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองใหมีสุขปฏิบัติที่
ดี กิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and
nutrition; the promotion of mental health
กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร
GE2820101
ปกิณกคณิตศาสตร
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป คณิตพยากรณ คณิตกับ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical
art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102

วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อาหาร ยา สมุนไพร และเครื่องสําอาง ไฟฟาและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพ

และความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
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GE2820103

วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเ บื้อ งต นเกี่ย วกั บ วั ส ดุ วัส ดุง านบรรจุ ภัณ ฑอ าหาร วัส ดุย านยนต วัส ดุท าง
การแพทย วัสดุสําหรับเครื่องนุงหม วัสดุในงานกอสราง วัสดุสําหรับเครื่องใชไฟฟา
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive materials;
medical materials; materials for clothing; construction materials; material for electric
appliance
กลุมวิชาหลัก
AD2031101

ทฤษฎีการออกแบบสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Architectural Design Theory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎีองคประกอบในงานสถาปตยกรรม ความสัมพันธของพื้นที่วาง จิตวิทยากับงาน
สถาปตยกรรม หลักปรัชญาและแนวความคิด การวิเคราะหวิถีชีวิตและสังคม
Element theory in architecture; relationship of space; psychology and
architecture; philosophy and concepts; analysis of way of life and society
AD2031102

การออกแบบสถาปตยกรรม 1
4(1-6-5)
Architectural Design 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2032101 หลักการออกแบบ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบอาคาร การวิเคราะหพื้นที่โ ครงการ แนวคิดความสัมพันธ ของพื้นที่ใช
สอยกับการใชงาน การจัดวางผังและการออกแบบรายละเอียด ระบบโครงสรางและวัสดุประกอบ เทคนิค
นําเสนอผลงานออกแบบ
Building design; site analysis; concept of living space and function; layout
and detailed design; structure and building materials; project presentation
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AD2031203

การออกแบบสถาปตยกรรม 2
4(1-6-5)
Architectural Design 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2031102 การออกแบบสถาปตยกรรม 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบอาคารกึ่ง พัก อาศัยและอาคารพาณิชย การวิเ คราะห พื้นที่โครงการ
แนวคิดความสัมพันธของพื้นที่ใชสอยกับการใชงาน การออกแบบอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ระบบโครงสรางและวัสดุประกอบอาคาร เทคนิคนําเสนอผลงาน
ออกแบบ
Semi-residential buildings and commercial buildings design; site analysis;
concept of living space and function; buildings design base on the environment; energysaving buildings; the structure and building materials; project presentation
AD2031204

การออกแบบสถาปตยกรรม 3
4(1-6-5)
Architectural Design 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2031203 การออกแบบสถาปตยกรรม 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบอาคารสาธารณะและผังบริเวณพื้นที่ไมเกิน 1000 ตารางเมตร การวิเคราะห
พื้นที่โ ครงการ วิเคราะหความสัมพันธระหวางกลุมอาคารและพื้ นที่ใชสอย การจัดผัง พื้นและกําหนด
รายละเอียด ระบบโครงสรางและวัสดุประกอบอาคาร เทคนิคนําเสนอผลงานออกแบบ
Public building design and layout area up to 1000 square meters; site analysis;
building and function analysis; layout and detailed design; structure and building materials;
project presentation
AD2031305

การออกแบบสถาปตยกรรม 4
4(1-6-5)
Architectural Design 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2031204 การออกแบบสถาปตยกรรม 3
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบอาคารสาธารณะ ประเภทของโครงสรางพาดกวาง การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางกลุมอาคารและพื้นที่ใชสอย การเขียนโครงการและกําหนดรายละเอียด ระบบโครงสรางและวัสดุ
ประกอบอาคาร เทคนิคนําเสนอผลงานออกแบบ
Public building design; long-span structure; analyze; building and function
analysis; layout and detailed design; structure and building materials; project presentation
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AD2031306

การออกแบบสถาปตยกรรม 5
4(1-6-5)
Architectural Design 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2031305 การออกแบบสถาปตยกรรม 4
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบอาคารสาธารณะประเภทที่พักรวม การวิเคราะหพื้นที่โครงการ การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางอาคารและพื้นที่ใชง าน การจัดผังพื้นและออกแบบรายละเอียด ระบบ
โครงสรางและวัสดุประกอบอาคาร เทคนิคนําเสนอผลงานออกแบบ
Public housing building design; site analysis; analysis of the relationship
between buildings and usable areas; layout and detailed design; structure and building
materials; project presentation
AD2031407

การออกแบบสถาปตยกรรม 6
4(1-6-5)
Architectural Design 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2031306 การออกแบบสถาปตยกรรม 5
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบอาคารสูงที่มีการใชสอยที่ซับซอน กระบวนการทางการออกแบบ การจัดทํา
รายละเอียดโครงการ การวิเคราะหผูใชโครงการแตละประเภท ระบบโครงสรางและวัสดุประกอบอาคาร
เทคนิคนําเสนอผลงานออกแบบ
High-rise buildings with complex living design; design process; project detail;
analysis of individual users; structure and building materials; project presentation
AD2031408

การออกแบบสถาปตยกรรม 7
4(1-6-5)
Architectural Design 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2031407 การออกแบบสถาปตยกรรม 6
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบอาคารขนาดใหญที่มีลักษณะการใชง านเฉพาะ กระบวนการทางการ
ออกแบบ การวางผังแมบทของโครงการและวิเคราะหการใชงานของพื้นที่ การจัดผังพื้นและการออกแบบ
รายละเอียด การจัดทํารายละเอียดโครงการ การวิเคราะหผูใชโครงการแตละประเภท ระบบโครงสราง
และวัสดุประกอบอาคาร เทคนิคนําเสนอผลงานออกแบบ
Large building design for specific use design; design process; project master
plan and site analysis; layout and detailed design; project detail; analysis of individual
users; structure and building materials; project presentation
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AD2031409

การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงานสถาปตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเก็บขอมูลเพื่อกําหนดลักษณะโครงการ แนวคิดและความตองการของโครงการ
การกําหนดโครงการ การวิเคราะหพื้นที่ใชสอย การสรุปขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ กฎหมายอาคาร
การนําเสนอแบบราง การจัดทําแบบกอสรางและรายการคํานวณทางวิศวกรรม
Data collection for project characteristics; concepts and requirements of
the project; project program; analysis of space; summary information for design; building
law; draft presentations; construction and engineering calculations
AD2031410

โครงงานวิทยานิพนธ
2(1-2-3)
Thesis Proposal
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธตามหลักเกณฑและขอตกลง การรวบรวมจากทฤษฎีที่ศึกษา
ลักษณะวิธีการหาขอมูล วีธีการรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงรางวิทยานิพนธ
การนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
Thesis defines the rules and agreements; collection of theoretical studies;
finding data; data collecting; data analysis methods; thesis proposal writing; thesis
proposal presentation
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AD2031511

วิทยานิพนธ
3(0-27-9)
Thesis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2031410 โครงงานวิทยานิพนธ
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : การกําหนดหัวขอรายละเอียดโครงการสถาปตยกรรม การปรับแกรายละเอียดโครงการ
การคนควารวบรวมและวิเคราะหขอมูล แบบรางขั้นตนโครงการงานสถาปตยกรรม ระบบโครงสรางและ
งานระบบ โครงการงานสถาปตยกรรมขั้นสุดทาย การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ การจัดแสดงนิทรรศการ
The topic profile architectural projects; revised project description;
research, which involved collecting and analyzing data; draft preliminary architectural
project; structure and function; finalize architectural project; thesis presentations; exhibition
กลุมวิชาพื้นฐาน
AD2032101 หลักการออกแบบ
3(1-4-4)
Fundamental Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบสถาปตยกรรม องคประกอบศิลป สุนทรียศาสตรและการรับรูทางศิลปะ
สัดสวนและพฤติกรรมของผูใช ขอมูลเบื้องตนสําหรับการออกแบบ กระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม
เทคนิคการนําเสนอผลงานการออกแบบ
Architectural design; art composition; aesthetics and artistic awareness;
proportion and behavior of consumer; introduction to design; architectural design process;
design presentation techniques
AD2032102

ภาพรางและการแสดงแบบสถาปตยกรรม
3(1-4-4)
Drawing and Architectural Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การรางภาพทางสถาปตยกรรม การแสดงแบบทางสถาปตยกรรม การใชเครื่องมือและ
อุปกรณ เทคนิคการสรางบรรยากาศ การวางแผนการนําเสนอผลงาน ขั้นตอนและวิธีการทําหุนจําลอง
Architectural sketching; architectural display; tools and equipment;
atmospheric creating techniques; presentation planning; model making process
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AD2032103

การเขียนแบบทางสถาปตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบ เสนและสัญลักษณในการเขียนแบบ การ
เขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต การเขียนภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค การเขียนแปลนรูปดานรูปตัด การ
เขียนภาพทัศนียภาพ
Tool and equipment for drawing; lines and symbols in drawing; geometric
shape and form drawing; isometric and oblique drawing; elevation and section plan
drawing; perspective drawing
AD2032104

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
History of Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิวัฒนาการสถาปตยกรรมในประเทศตะวันออกและตะวันตก รูปแบบสถาปตยกรรม
โครงสร างและวัส ดุก อสร างทางสถาป ตยกรรม ป จจั ยที่จ ะส งผลตอรูป แบบสถาป ตยกรรม รู ปแบบ
สถาปตยกรรมยุคสมัยกอนประวัติศาสตร พัฒนาการรูปแบบยุคสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม พัฒนาการรูปแบบยุค
สมัยหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม การออกแบบยุคสมัยปจจุบัน
Evolutionary of architecture in eastern and western countries; architectural
style; structural and architectural building materials; factors that affect the architectural
style; prehistoric architecture style; industrial revolution architecture; post-industrial revolution
architecture; architecture today
AD2032205

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
2(1-2-3)
Computer for Design
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการออกแบบ เทคนิคการเขียนแบบ การเขียนรูป
ดานตัด การเขียนแบบขยาย การสรางสรรคงานออกแบบ การนําเสนองานออกแบบ
Program for architecture design; program drafting; cross section drafting;
enlarge drafting; creative design; design presentation
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AD2032206

สถาปตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลวดลายทางสถาปตยกรรมไทย ศิลปะการตกแตง สถาปตยกรรมไทย แนวคิดดาน
รูปทรงทางสถาปตยกรรมไทย การวางผังสวนประกอบโครงสราง ระบบการกอสรางของอาคารไทยแบบ
ประเพณีนิยม ระบบการกอสรางอาคารทางศาสนา การเขียนแบบลวดลายและการทําหุนจําลอง
Thai architectural patterns; thai architectural decorative arts; concepts
of thai architectural form and shape; layout structure; construction system of
traditional thai buildings; building system of religious buildings; pattern drawing and
model making
กลุมวิชาเทคโนโลยี
AD2033101 วัสดุและการกอสราง
2(1-2-3)
Materials and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วัสดุที่นํามาใชในงานสถาปตยกรรม การประเมินราคา ขั้นตอนและกระบวนการผลิต
ขอดีขอเสียของวัสดุในการติดตั้งและการนําไปใชงาน วัสดุทองถิ่นเพื่อนํามาประยุกตใชในกอสราง การ
เขียนแบบสัญลักษณและรายละเอียดของวัสดุ
Materials in architecture; cost estimation; procedures and processes;
advantages and disadvantages of materials; local materials to be applied in construction;
symbolic drawing and material details
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AD2033202

เทคนิคการบริหารงานกอสรางและควบคุมงาน 1
3(1-4-4)
Construction Management and Control Technique 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การบริหารงานกอสราง การเตรียมแผนการกอสราง กระบวนการกอสราง งานกอสราง
คอนกรีตหลอกับที่ การหลอคอนกรีตสําเร็จ การติดตั้งโครงสรางเหล็ก สวนประกอบโครงสรางภายในและ
ภายนอกของอาคาร ศึกษาเทคนิคการควบคุมงาน
Construction management; construction plans; construction process;
construction of cast concrete; pre-casted concrete; steel structure installation; internal
and external structural components of the building; architectural consultant techique
AD2033203

เทคนิคการบริหารงานกอสรางและควบคุมงาน 2
3(1-4-4)
Construction Management and Control Technique 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2033202 เทคนิคการบริหารงานกอสราง
และควบคุมงาน 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การบริหารงานกอสราง การเตรียมสถานที่เพื่อกอสราง การเริ่มงานกอสราง การ
วางแผนงานกระบวนการกอสรางอาคาร การประสานงานกับงานโครงสรางและงานระบบ การตรวจสอบ
อาคาร ศึกษางานออกแบบอาคาร ศึกษาเทคนิคการควบคุมงาน
Construction management; preparation of construction sites; beginning of
construction; planning process and building construction; coordinating structures and
systems; building inspection; design building study; architectural consultant techique
AD2033104

โครงสรางอาคาร 1
2(1-2-3)
Building Structure 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการทางกลศาสตร พื้นฐานกําลังของวัสดุ ประเภทของโครงสรางอาคาร การ
ออกแบบและคํานวณแรงปฏิกิริยา การเขียนไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนตดดั การหาแรงในชิน้ สวน
โครงถัก การโกงตัวของโครงสราง ศึกษาเทคนิคการออกแบบโครงสราง
Mechanics; strength of material; type of building structure; design and
calculated reaction; diagram of shear and bending moment; finding strength in parts of the
trusses; deflection of structure; structural techniques design study
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AD2033205

โครงสรางอาคาร 2
2(1-2-3)
Building Structure 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2033104 โครงสรางอาคาร 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การคํานวณโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก คุณสมบัติทางกลศาสตรของไมและเหล็ก
ลักษณะโครงสรางประกอบของไม ลักษณะโครงสรางสวนประกอบของเหล็ก ศึกษาเทคนิคการออกแบบ
โครงสราง
Calculations of wood and steel structure; mechanical properties of wood
and steel; structure of wood; structure of steel; structural techniques design study
AD2033206

โครงสรางอาคาร 3
2(1-2-3)
Building Structure 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2033205 โครงสรางอาคาร 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การคํานวณโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก การคํานวณพื้น เสา คาน บันได การคํานวณ
ฐานรากและกําแพง การรับน้ําหนักโครงสราง การออกแบบและคํานวณอาคารขนาดเล็ก ศึกษาเทคนิค
การออกแบบโครงสราง
Calculations of reinforced concrete structures; calculations the floor,
pillars, ladders and stairs; calculations of foundations and walls; structural weight capacity;
design and calculation of small buildings; structural techniques design study
AD2033207

เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารขนาดเล็ก
3(2-2-5)
Small-scale Building Technology and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนางานกอสรางอาคารขนาดเล็กประเภทบานพักอาศัย เทคนิควิธีการกอสราง
อาคาร วัสดุและกอสรางอาคาร เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นพื้นฐาน องคประกอบตางๆของอาคาร โครงสราง
และงานระบบที่เกี่ยวของ ปญหาและแนวทางการแกไขปญหางานกอสราง การเขียนแบบกอสรางและ
เครื่องมือเขียนแบบ
Development of small home construction; techniques for building
construction; materials and construction; basic concrete technology; elements of the
building; structure and systematic work involved; problems and solutions construction;
construction drawing and drawing tools
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AD2033208

เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารขนาดกลาง
3(2-2-5)
Medium-scale Building Technology and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2033207 เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
ขนาดเล็ก
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : การพัฒนางานกอสรางอาคารขนาดกลาง เทคนิควิธีการกอสรางอาคาร โครงสรางและ
งานระบบที่เกี่ยวของ องคประกอบตางๆ ของอาคาร ปญหาและแนวทางการแกไขปญหางานกอสราง
การเขียนแบบกอสรางและเครื่องมือเขียนแบบ
Development of medium-scale building construction; techniques for
building construction, structure and systematic work involved; elements of the building;
problems and solutions construction; construction drawing and drawing tools
AD2033309

เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารสําเร็จรูป
3(2-2-5)
Prefabricated-Building Technology and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2033208 เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
ขนาดกลาง
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนางานกอสรางอาคารสําเร็จ รูป องคประกอบหลัก ของอาคาร ระบบการ
ประสานทางพิกัด และการเชื่อมตออาคาร โครงสรางหลัง คาคอนกรีตและงานระบบ ปญหาและแนว
ทางการแกไขปญหางานกอสราง การเขียนแบบกอสรางและเครื่องมือเขียนแบบ ศึกษาเทคนิคการควบคุม
งาน
Development of prefabricated-building construction; main components
of the building; coordinate system of building; concrete roof structure and system work;
problems and solutions construction; construction drawing; drawing tools; architectural
consultant techique
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AD2033310

เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารสูง
3(2-2-5)
High-rise Building Technology and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2033309 เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคาร
สําเร็จรูป
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนางานกอสรางอาคารสูง สวนประกอบหลัก ของอาคาร งานระบบควบคุม
สภาวะแวดลอมและระบบภายในอาคาร ปญหาและแนวทางการแกไขปญหางานกอสราง การเขียนแบบ
กอสรางและเครื่องมือเขียนแบบ ศึกษาเทคนิคการควบคุมงาน
Development of high-rise building construction; main components of the
building; coordinate system of building; concrete roof structure; problems and solutions
construction; construction drawing; drawing tools; architectural consultant techique
AD2033411

เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารขนาดใหญ
3(2-2-5)
Mega-scale Building Technology and Construction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2033310 เทคโนโลยีอาคารและการกอสรางอาคารสูง
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนางานกอสรางอาคารขนาดใหญ ระบบโครงสรางชวงพาดกวาง งานประกอบ
อาคาร งานระบบควบคุมสภาวะแวดลอมและระบบภายในอาคาร ปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
งานกอสราง การเขียนแบบกอสรางและเครื่องมือเขียนแบบ ศึกษาเทคนิคการควบคุมงาน
Development of mega-scale building construction; techniques for building
construction, materials and construction of basic concrete technology; elements of the
building; structure and systematic work involved, problems, and solutions; construction;
construction drawing and drawing tools; architectural consultant techique
กลุมวิชาสนับสนุน
AD2034201 สถาปตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Interior Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบตกแตงภายใน ขนาดของเฟอรนิเจอร ลักษณะการใชงานการจัดพื้นที่ การ
เลือกใชสี วัสดุตกแตงประเภทตางๆ
Interior design; size of the furniture; use of space; color selection; types
of decorative material
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AD2034202

คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม
2(1-2-3)
Computer for Aided Architectural Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2032205 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การติดตั้งโปรแกรม การใชคําสั่งสําเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบ การสั่งพิมพงาน การเขียน
แบบแปลน การเขียนแปลนรูปดาน รูปตัด การเขียนแบบขยาย
Installing program; using the drawing tools; printing; plan drawing;
elevation and section plan drawing; section and detail
AD2034303

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม
2(1-2-3)
Computer for Aided Architectural Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2032205 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การติดตั้งโปรแกรม การใชคําสั่งสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบ การกําหนดรายละเอียดเพือ่
ใชในการกอสรางบิม การสรางหุนจําลองอาคาร 3 มิติ นําเสนอภาพจําลองของอาคาร 3 มิติ การสราง
ภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม
Installing program; using the tools design; specification for the
construction of the BIM; 3D building modeling; 3D buildings Presentation; creating
animations architectural presentation
AD2034304

สถาปตยกรรมยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบและทฤษฎีสถาปตยกรรมยั่งยืน แนวคิดทางสถาปตยกรรม อาคารทีไ่ ดรบั
การยอมรับวาเปนอาคารสีเขียว การกอสรางอาคารที่กระทบตอสิ่งแวดลอม
Sustainable architecture and design theory; architectural concepts; green
building; building a environment friendly project
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AD2034305

ผังเมืองเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Urban Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเมืองทั้ง ในและนอกประเทศ วิวัฒนาการผัง เมืองใน
ตางประเทศ วิวัฒนาการผังเมืองในประเทศไทย ผังเมืองเฉพาะ กฎหมายที่เกี่ยวของกับผังเมือง
Evolution off urban area in both national and international; evolution
urban development abroad; urban planning development in Thailand; urban planning;
laws relating to urban planning
AD2034306

การวางผังบริเวณ
2(1-2-3)
Site Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ที่ตั้งโครงการและการวางผังบริเวณ การวิเคราะหสภาพแวดลอม เครื่องมือและอุปกรณ
ในการสํารวจพื้น ที่ ขั้นตอนในการจัดทําผังบริเ วณ ขอบเขตที่ดินและการกําหนดขอบเขต ระยะและ
ตําแหนงที่ตั้งของบริบทโดยรอบ
Location and site planning; environment analysis; tools and equipment
to explore the area; steps to prepare the layout; boundaries of site; distance and
environment
AD2034307

ภูมิสถาปตยกรรม
3(1-4-4)
Landscape Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม การออกแบบผังบริเวณ การเลือกใชชนิดพันธุของตนไม
วัสดุตกแตงทางภูมิสถาปตยกรรม
Landscape design; design layout; selection of species of trees; decoration
materials for landscape architecture
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AD2034308

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการสถาปตยกรรม
2(2-0-4)
Architectural Project Feasibility Study
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เศรษฐศาสตร การเงิน การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ การวิเคราะห
จุดคุมทุน การประเมินคาใชจายและผลกําไร การประเมินโครงการ
Economics; finance; marketing; advertising and public relations; profits
analysis; assessing the costs and profits; evaluation of project
AD2034309

การบริหารคุณภาพงานกอสราง
3(3-0-6)
Construction Quality Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การบริหารคุณภาพในการกอสราง กระบวนการและวิธีการในการควบคุมงาน การตรวจสอบ
โดยการใชเอกสาร ปจจัยที่สงผลตอการควบคุมคุณภาพ การจัดทําแผนในการบริหารคุณภาพ
Quality management in construction; processes and methods of control;
checking the documents; factors affecting quality control; quality control management
AD2034310

การบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
Construction Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การจัดการงานกอสราง การวางแผนงานการกอสราง การควบคุมงานและการติดตอ
ประสานงาน การจัดทําเอกสารสัญญาที่เกี่ยวของกับการกอสราง เอกสารสัญญาในงานกอสราง การคัดเลือก
ผูรับเหมาและการทําสัญญาจาง
Construction management; construction planning; control and coordination;
documentation relating to the construction contract; construction contract; contractors
and contract selection
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AD2034411

การประมาณราคากอสราง
3(1-4-4)
Construction Cost Estimation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การประมาณราคา การคํานวณปริมาณวัสดุจากแบบกอสราง แนวทางการคนหาขอมูล
ราคาคาวัสดุ คาแรงงานและคาใชจาย การประเมินมูลคาการกอสราง
Cost estimation; amount of construction materials; search for the
material; labor costs and expenses; evaluation of construction
AD2034412

วิชาชีพทางสถาปตยกรรม
2(2-0-4)
Architecture Professional
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิชาชีพสถาปตยกรรม ทางเลือกการปฏิบัติวิชาชีพ กฎหมายและวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ขั้นตอนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม
Architectural profession; alternative professional practice; legal and
professional; professional ethics; procedures architecture
AD2034413

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ
งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความปลอดภัย
การเขียนรายงานและการนําเสนองาน
Cooperative education process; selecting eslablishments and job applications;
job interviews; personality development; labor law and professional ethics; quality system
and safety; report writing and presentation delivery
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AD2035501

สหกิจศึกษาทางสถาปตยกรรม
6(0-40-0)
Cooperative Education for Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2034413 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติงานจริงดานงานสถาปตยกรรมเสมือนพนักงานของหนวยงานตามลักษณะงานใน
ตําแหนงงานที่ไดรับการคัดเลือกเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห จัดทํารายงานการปฎิบัติงานหรือรายงาน
การทําโครงงานภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ
Practice working in architecture an actual employee according to the position
being appointed for not less tan 16 weeks; accomplishing the work report or project report
under the supervision of the wupervisor and teacher
AD2035502

การฝกงานทางสถาปตยกรรม
6(0-40-0)
Practice for Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AD2034413 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝก ปฏิบัติงานทางวิชาชีพสถาปตยกรรมในสถานประกอบการในหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เปนระยะเวลาในการปฏิบัติไมนอยกวา 8 สัปดาห
Professional training in a workplace of architectural Professional practice
in government agencies, state enterprise or limited company at least 8 consecutive weeks
กลุมวิชาชีพเลือก
AD2035403 การปรับปรุงอาคาร
3(2-2-5)
Building Renovation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การปรับปรุงอาคาร เทคนิคการกอสรางอาคาร วัสดุในการกอสราง เทคโนโลยีพนื้ ฐาน
องคประกอบของอาคาร โครงสรางและการตอเติมอาคาร งานระบบที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงอาคาร
Building renovation; technical building construction; materials of construction;
technology infrastructure; elements of buildings; structure and renovation; system involves
the renovation of building
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AD2035404

การวินิจฉัยสภาพอาคาร
3(3-0-6)
Building Diagnosis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวินิจฉัยสภาพอาคาร สาเหตุและผลกระทบของอาคาร ระบบโครงสราง ระบบอาคาร
ระบบกรอบอาคารที่เกี่ยวของ การแกไขปญหาในระบบโครงสราง
Building condition diagnosed; causes and consequences of building
damage; structure systems; building systems; building envelope systems; troubleshooting
system structure
AD2035405

อาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Green Building
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบสถาปตยกรรมกับปญหาสิ่งแวดลอม ระบบพลังงานภายในอาคาร วงจรอายุ
อาคาร ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบอาคาร กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับอาคารอนุรักษพลังงาน
วัสดุและเทคนิคการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
Architectural designs with environmental issues; energy systems in buildings;
lifecycle Building; factors affecting building design; laws and regulations related to building
energy conservation; material and technical design energy-efficient buildings
AD2035406

นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคาร
3(3-0-6)
Building Innovation Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นวัตกรรมอาคาร การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบสถาปตยกรรม
นวัตกรรมทางดานระบบโครงสราง ระบบกอสราง ระบบอาคาร การจัดการทรัพยากรอาคาร
Innovative in building; innovative technology in architectural design;
innovation infrastructure; construction system; building systems; management building
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AD2035407

การออกแบบสถาปตยกรรมสําหรับภัยพิบัติ
3(3-0-6)
Architectural Design for Disasters
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบอาคารยั่งยืน ปญหาของภัยพิบัติ ประเภทของภัยพิบัติ แนวทางการ
ออกแบบเพื่อปองกันภัยพิบัติธรรมชาติ การวางผังบริเวณและการจัดสภาพแวดลอมเพื่อแกไขปญหาภัยพิบัติ
Sustainable building design; issue of disaster; type of disaster; guidelines
designed to prevent natural disasters; site planning and the environment in order to fix
the disaster
AD2035408

สถาปตยกรรมชุมชน
3(2-2-5)
Community Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบสถาปตยกรรมชุมชน กระบวนการออกแบบ เครื่องมือที่ใชในการสราง
ความเปนชุมชน การสงเสริมปฏิสัมพันธของคน กลยุทธในการพัฒนาที่อยูอาศัยและชุมชน
Communities architecture design; design process; tools used to create a
sense of community; promoting the interaction of people; plan and strategy to develop
housing in the community
AD2035409

การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Community Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบและพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน องคประกอบของชุมชน หลักการพัฒนา
ชุมชน การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและภายนอก การวางผังและองค ประกอบทาง
กายภาพของชุมชน
Design and development of sustainable community; composition of the
community; principles of community development; analysis of the relationship between
internal and external communities; layout and physical elements of the community
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AD2035410

กฎหมายในงานสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Law and Regulation Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กฎหมายที่เ กี่ยวของกับ งานออกแบบทางสถาปตยกรรม การประกอบวิชาชีพทาง
สถาปตยกรรม การวิเคราะหกฎหมายเพื่อนําไปใชประกอบวิชาชีพ
Laws and regulations related to architectural design; architectural
practice; analysis of the law in architecture profession
AD2035411

การออกแบบสภาพแวดลอมที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Design for Sustainable Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนาอยางยั่งยืน การออกแบบสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน ความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับเมือง ชุมชนและสถาปตยกรรม การวางผังบริเวณที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม
Sustainability; design of a sustainable environment; relationship between
the environment and the city; community and architecture; site planning in relation to
the environment
AD2035412

การออกแบบชุมชนเมือง
3(1-4-4)
Urban Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบเมืองและสภาพแวดลอม ภูมิสถาปตยกรรมและชุมชนเมือง ความสัมพันธ
ระหวางสภาพแวดลอม แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมือง
Urban and environment design; landscape architecture and urban area;
the effect to environment; design and develop of the urban area
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AD2035413

สถาปตยกรรมพืน้ ถิ่น
3(2-2-5)
Native Architecture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สถาปตยกรรมพื้นถิ่นในแตละภูมิภาค วัส ดุและโครงสรางพื้นถิ่น ความสัมพันธของ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นกับวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต การพัฒนาอยางยั่งยืน
Native architecture in each region; materials and native structures; native
architecture and culture; traditions and way of life; sustainability development
AD2035414

สุนทรียศาสตรสําหรับการออกแบบสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Aesthetics for Architectural Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปรัชญาและแนวความคิดตะวันออกและตะวันตก ความสัมพันธระหวางแนวความคิด
ทางสุนทรียศาสตร ความเขาใจในกระบวนการสรางสรรค แรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม
Philosophical and concepts of east and west in architectural design; the
concepts of aesthetics; the creative process; inspiration for creative architecture
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายศรัณยู สวางเมฆ
xxxx-xxxxx-xx-x

นายนพดล คลายวิเศษ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวรุจิวรรณ
อันสงคราม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวปริณัน บานชื่น
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายกรณพงศ ทองศรี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

สถ.ม.

นวัตกรรมอาคาร มหาวิทยาลัย

สถ.บ.

สถาปตยกรรม

สถ.ม.

นวัตกรรมอาคาร

สถ.บ.

เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม

สถ.ม.

เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม

สถ.บ.

สถาปตยกรรม

สถ.ม.

สถาปตยกรรม

สถ.บ.

สถาปตยกรรม

ผ.ม.

การวางแผนภาค
และเมือง

สถ.บ.

สถาปตยกรรม
เมืองและชุมชน

เกษตรศาสตร,
2555
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม, 2551
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,
2554
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
ธัญบุร,ี 2551
สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง,
2555
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม,
2551
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,
2558
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,
2554
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
2552
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม,
2546

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
60

61

62

63

64

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

61

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายศรัณยู สวางเมฆ
xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ

สถ.ม.

สถ.บ.
2

นายนพดล คลายวิเศษ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

สถ.ม.
สถ.บ.

3

นางสาวรุจิวรรณ
อันสงคราม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

สถ.ม.

สถ.บ.

4

5

6

นางสาวปริณัน บานชื่น
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

นายกรณพงศ ทองศรี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

นายสันติ กมลนรากิจ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

สถ.ม.
สถ.บ.
ผ.ม.
สถ.บ.

ผ.ม.
ค.อ.บ.

7

นายศาสตรา ศรีหาภาค
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

คพ.ม.
สถ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
60

61

62

63

64

15
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,
2555
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม,
2551
นวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตร 15
อาคาร
ศาสตร, 2554

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

-

-

15

15

15

-

15

15

15

15

นวัตกรรม
อาคาร

เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
สถาปตยกรรม เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร,ี 2551
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
สถาปตยกรรม พระจอมเกลาเจา
คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2555
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2551
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2558
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554
การวางแผน จุฬาลงกรณ
ภาคและเมือง มหาวิทยาลัย, 2552
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย
เมืองและชุมชน มหาสารคาม, 2546
การวางผัง
จุฬาลงกรณ
เมือง
มหาวิทยาลัย, 2551
สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ
เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2545
การพัฒนา
จุฬาลงกรณ
อสังหาริมทรัพย มหาวิทยาลัย, 2556
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร, 2552

62

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดั
บที่
1

2
3

4

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายชวาน พรรณดวงเนตร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายตรีนิติ บุญกิจการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายจรูญพันธ บรรจงภาค
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายสุรเชษฐ มณีโชติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

62

63

64

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 6
2554
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555 6
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2543

6

6

6

6

6

6

6

6

สถาปตยกรรม

-

สถ.บ.

สถาปตยกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2546
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 6
2535

-

สถ.ม.

สถาปตยกรรม

สถ.บ.

สถาปตยกรรม

-

สถ.ม.

สถ.บ.

6

นายศักดา ทองหวั่น
x-xxxx-xxxxx-xx-x

-

สถ.ม.

ค.อ.บ.

11

61

สถ.บ.

-

10

60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 6
2552

นายพิสิษฐ ศิริโชควิสิฐ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

9

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา

นวัตกรรม
อาคาร

5

8

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....

สถ.ม.

อาจารย

สถ.บ.

7

สาขาวิชา/
วิชาเอก

มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2547

มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2540
สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
ภายใน
พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง,
2553
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2546
สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง,
2550
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
สถาปตยกรรม พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง,
2558
สถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง,
2546
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549

นายอภินันท
เกียรติวาทีรัตนะ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายวัชรพัทธ พิชัยสัตย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

-

สถ.ม.
สถ.บ.

-

คพ.ม.

นายวิจักษณ นุมนิ่ม
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายสุทัศน สัมภวะมนตรี
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายธนัญชัย ลิมปาคม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

-

สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.

การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย
สถาปตยกรรม
สถาปตยกรรม
สถาปตยกรรม

-

สถ.ม.
สถ.บ.

สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555 6
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546

6

6

6

6

-

สถ.ม.
สถ.บ.

สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542 6
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535

6

6

6

6
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ลําดับ
ที่
12

13
14

15

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

สถ.ม.

สถาปตยกรรม

สถ.บ.

สถาปตยกรรม

-

สถ.บ.

สถาปตยกรรม

-

วศ.ม.

ค.อ.บ.

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมและ
การบริหาร
การกอสราง

สถ.ม.

สถาปตยกรรม

สถ.บ.

สถาปตยกรรม

นายธงชัย หมั่นเพียรกิจ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

-

ร.ต.ท.วิทวัส อองระเบียบ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายจักรพงศ
ไชยานุพทั ธกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายสุตินัย ยามศรีสุข
x-xxxx-xxxxx-xx-x

-

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
60

61

62

63

64

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
6
พระจอมเกลาธนบุร,ี
2547
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วิทยาเขต
เทเวศน, 2535
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 6

6

6

6

6

6

6

6

6

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร,ี 2554
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2543

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,
2554.

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพ
กอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีกลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวยรายวิชา
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษาทางสถาปตยกรรม สําหรับหลักสูตร 5 ป ภาคปกติ ซึ่งเปน
ไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553
หรือมติคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอมและฝกใหนักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูที่
เรียนมากับสภาพการทํางานจริง หลังสําเร็จการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป ระสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทัก ษะในการปฏิบ ติง านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลัก การความ
จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูท ี่เรียนมา เพื่อนําไปใชกับงานดานสถาปตยกรรมไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
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(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร และสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการ
ได
(5) มีความกลาแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางเรียน
จัดเต็มในเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
การทําวิทยานิพนธตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพ เพื่อการแกปญหาหรือประยุกตใชความรู ให
เกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง
เก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการทํารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงวิทยานิพนธหรือผลงาน
ตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การจัดทําวิทยานิพนธตามหัวขอโครงงานที่ผานความเห็นชอบจากการนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
ในรายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ ดําเนินการคนควาหาขอมูลที่เกี่ยวของ รวบรวมและวิเ คราะห ประมวล
ความรูที่ไดศึกษามาตลอดหลักสูตร เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบงานสถาปตยกรรมตามหัวขอที่เสนอ
ในรายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ ภายใตกระบวนการที่เหมาะสม ออกแบบและนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ
ภายใตคําแนะนําของที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการวิทยานิพนธ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น มี
สังคมที่กวางขึ้น มีความรูความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือการออกแบบทางสถาปตยกรรม มีการประยุกตใช
ทฤษฎีในการทําโครงงานวิทยานิพนธ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 5
5.4 จํานวนหนวยกิต
9 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
การขออนุมัติหัวขอและโครงงานวิทยานิพนธ จะตองดําเนินการดังนี้
1. นัก ศึก ษาเสนอโครงรางวิท ยานิพนธ ตอคณะกรรมการที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธภายในภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว จะพิจารณาจัดกลุมนักศึกษา
โดยพิจารณาจากหัวขอที่นักศึกษาเลือก กรณีหัวขอและ/หรือโครงรางวิทยานิพนธไมผานการอนุมัติ นักศึกษา
จะตองเสนอใหมอีกครั้ง ภายใน 2 สัปดาห นับจากทราบผล
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2. นักศึกษาแตละคนเลือกประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธของตนเองจากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธประจํากลุม
3. เมื่อไดรับอนุมัติแลวจะตองปฏิบัติงานวิทยานิพนธใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
4. การเปลี่ ย นหั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ ใ หม จ ะกระทํ า ได ก็ ต อ เมื่ อ ได ยื่ น คํ า ร อ งขอเปลี่ ย นหั ว ข อ
วิท ยานิพนธพรอมดวยโครงรางวิท ยานิพนธใหม ตอประธานกรรมการที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ และหัวหนา
สาขาวิชาฯ ใหความเห็นชอบแลว
5. ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแตละคน รับนักศึกษาเพื่อใหคําแนะนําปรึกษาไดไม
เกินจํานวนนักศึกษาของสถาปตยกรรมศาสตรหารดวยจํานวนอาจารยภายในคณะฯ
6. มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุม
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธรอยละ 40 โดยประธานกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแตละคน
2. ประเมินผลจากการนําเสนอวิทยานิพนธขั้นสุดทาย รอยละ 60 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ
3. นัก ศึก ษาที่ไมผานเกณฑโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ สามารถนําเสนอผลงาน
วิทยานิพนธเดิมอีกครั้งในเทอมตอไป และจะไดคาระดับคะแนนสูงสุดไมเกิน C+ (2.50) เทานั้น แตหากเสนอ
โครงการใหมจะไดรับการพิจารณาตามคุณภาพของงาน
4. นักศึกษาที่ผานการตรวจความกาวหนาแลว แตไมสามารถปฏิบัติงานวิทยานิพนธใหเ สร็จ
ทันเวลาที่กําหนด จะถูกพิจารณาไมผานเกณฑเชนเดียวกัน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

 ดานบุคลิกภาพ

 สอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การรับ ฟ ง ความคิดเห็นของผู อื่น การสร างมนุษ ย
สัม พั นธ ที่ ดี และการวางตั วในการทํ างานในบางรายวิ ชาที่
เกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศกอนที่นักศึกษาจะสําเร็จ
การศึกษา

 ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

 กําหนดใหมีรายวิชาซึ่ง นักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมี
การกําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให
ทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกให
นักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
 กิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให นักศึกษาหมุนเวียนกันเปน
หัวหน า ในการดํา เนิน กิ จ กรรมเพื่ อ ฝก ใหนั ก ศึ ก ษามี ความ
รับผิดชอบ
 มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา
เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลา
ในการแสดงความคิดเห็น

 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 มีก ารใหค วามรูถึง ผลกระทบตอสั ง คม และขอ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(2) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต และมีจิตสาธารณะ
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสถาปตยกรรม รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนนการเขาชัน้ เรียน
ใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยการ
ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน
แกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
2.1.3.2 ประเมินจากการมีวินั ยความพร อมเพรียงของนั ก ศึก ษาในการเขารว มกิจ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
2.1.3.3 ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ
2.1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาสถาปตยกรรมอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาสถาปตยกรรม
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
2.2.3.1 การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
2.2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.2.3.3 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
2.2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.2.3.5 ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูล แนวคิดและหลักฐาน เพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
2.3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกตในการออกแบบทางสถาปตยกรรม
2.3.2.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิพากษ วิจารณ และอภิปรายกลุม
2.3.2.3 การแกปญหาจากพื้นที่
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา 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) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทํา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
(2) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่นขาม
หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
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(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุท ธก ารสอนที่ใชพัฒ นาการเรียนรูทัก ษะการวิเ คราะหเ ชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจ กรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนัก ศึก ษาไดวิเ คราะหส ถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุท ธ ก ารประเมินผลการเรียนรูดานทัก ษะการวิเ คราะหเ ชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมิ นจากเทคนิ คการนํ าเสนอโดยใช ท ฤษฏี การเลือกใช เ ครื่ องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
2.5.3.2 ประเมินจากความสามารถจากการอธิบ าย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตางๆ ที่ได
ศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
2.6.2.1 สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
2.6.2.2 สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
2.6.2.3 สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
2.6.2.4 จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
2.6.2.5 สนับสนุนการทําโครงงานของนักศึกษา
2.6.2.6 การฝกงานในสถานประกอบการ
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2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) การประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมข อมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
ระหวางบุคคล
และการใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

                   

GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

                   

GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ

                   

GE2100104 วรรณคดีไทย

                   

GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ

                   

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

  

 







GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2

  

 

 

 



GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค

   

  

      

 

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

   

 



   

 

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ
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GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

  

 







GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ

  

 

 

 



GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน

  

 







GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

  

 

 

 



GE2300101 พลวัติทางสังคมและความทันสมัย

  

 

    

GE2300102 มนุษยสัมพันธ

               

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจยั

                   

GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

               

GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ
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GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
การสื่อสาร และ
ปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
               
 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

               

 

GE2300108 อาเซียนศึกษา

  



GE2300109 สันติศึกษา

  

 

 

 

รายวิชา

 

  

 

       
 

 



 

GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป

               

 

GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปญญาทัองถิ่น

            

 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ

               

 

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน

               

 

GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ

                   

GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
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GE2400101 การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวติ

               

 

GE2500101 พลศึกษา

                   

GE2500102 ลีลาศ

                   

GE2500103 กีฬาประเภททีม

                   

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล

                   

GE2500105 นันทนาการ

                   

GE2600101 คณิตศาสตรพื้นฐาน

                   

GE2600102 สถิตเิ บื้องตน

                   

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

                   

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

                   

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3
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4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

                   

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21

                   

GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ

               

 

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก

               

 

GE2810104 การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

                   

GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

                   

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร

                   

GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวติ

                   

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน
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GE2700102 สิง่ แวดลอมและการจัดการทรัพยากร
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(2) มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต และมีจิตสาธารณะ
(3) มีจรรณยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2. ความรู
(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาสถาปตยกรรมอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาสถาปตยกรรม
(3) สามารถนําผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของมาใชในการแกไขปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
3. ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูล แนวคิดและหลักฐาน เพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซบั ซอน และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
(2) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบตอผลการกระทําและการนําเสนอ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักการเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสือ่ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบทีก่ ําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกไขปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาหลัก
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

3

1

2

3
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AD2031101
ทฤษฎีการออกแบบสถาปตยกรรม
AD2031102
การออกแบบสถาปตยกรรม 1
AD2031203
การออกแบบสถาปตยกรรม 2
AD2031204
การออกแบบสถาปตยกรรม 3
AD2031305
การออกแบบสถาปตยกรรม 4
AD2031306
การออกแบบสถาปตยกรรม 5
AD2031407
การออกแบบสถาปตยกรรม 6

2

ความรู

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ทักษะพิสัย
ความรับผิดชอบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1 2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาหลัก
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

3

1

2

3

ทักษะพิสัย
1

2

3
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AD2031408
การออกแบบสถาปตยกรรม 7
AD2031409
การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการ
ออกแบบงานสถาปตยกรรม
AD2031410
โครงงานวิทยานิพนธ
AD2031411
วิทยานิพนธ

2

ความรู

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

81

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐาน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

3

1

2

ทักษะทางปญญา
3

1

2

3

       

  

       

       

  

       

       

  

       

       

  

    

       

  

       

       

  

    

81

AD2032101
หลักการออกแบบ
AD2032102
ภาพรางและการแสดงแบบสถาปตยกรรม
AD2032103
การเขียนแบบทางสถาปตยกรรม
AD2032104
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
AD2032205
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
AD2032206
สถาปตยกรรมไทย

2

ความรู

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และ
ทักษะพิสัย
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3

82

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเทคโนโลยี
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

3

1

2

ทักษะทางปญญา
3

1

2

3
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AD2033101
วัสดุและการกอสราง
AD2033202
เทคนิคการบริหารงานกอสราง
และควบคุมงาน 1
AD2033203
เทคนิคการบริหารงานกอสราง
และควบคุมงาน 2
AD2033104
โครงสรางอาคาร 1
AD2033205
โครงสรางอาคาร 2
AD2033206
โครงสรางอาคาร 3

2

ความรู

ทักษะพิสัย
ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3

83

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเทคโนโลยี
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

3

1

2

ทักษะทางปญญา
3

1

2

3
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AD2033207
เทคโนโลยีอาคารและการกอสราง
อาคารขนาดเล็ก
AD2033208
เทคโนโลยีอาคารและการกอสราง
อาคารขนาดกลาง
AD2033309
เทคโนโลยีอาคารและการกอสราง
อาคารสําเร็จรูป
AD2033310
เทคโนโลยีอาคารและการกอสราง
อาคารสูง
AD2033411
เทคโนโลยีอาคารและการกอสราง
อาคารขนาดใหญ

2

ความรู

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และ
ทักษะพิสัย
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3

84

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาสนับสนุน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

3

1

2

ทักษะทางปญญา
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะพิสัย
1

2

3

       

  

       

       

  

       

       

  

       

       

  

       

       

  

       

       

  

       

84

AD2034201
สถาปตยกรรมภายใน
AD2034202
คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ
สถาปตยกรรม
AD2034303
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
สถาปตยกรรม
AD2034304
สถาปตยกรรมยั่งยืน
AD2034305
ผังเมืองเบื้องตน
AD2034306
การวางผังบริเวณ

2

ความรู

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสือ่ สาร และ
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

85

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาสนับสนุน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

3

1

2

3

ทักษะพิสัย
1

2

3

                  
               
               
               
                  
               
               

85

AD2034307
ภูมิสถาปตยกรรม
AD2034308
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
สถาปตยกรรม
AD2034309
การบริหารคุณภาพงานกอสราง
AD2034310
การบริหารงานกอสราง
AD2034411
การประมาณราคากอสราง
AD2034412
วิชาชีพทางสถาปตยกรรม
AD2034413
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

2

ความรู

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

86

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

3

1

2

3

ทักษะพิสัย
1

2

3

                  
                  

86

AD2035501
สหกิจศึกษาทางสถาปตยกรรม
AD2035502
การฝกงานทางสถาปตยกรรม

2

ความรู

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

87

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

3

ความรู
1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะพิสัย

1

2

3

                  
               
               
               
               
                  

87

AD2035403
การปรับปรุงอาคาร
AD2035404
การวินิจฉัยสภาพอาคาร
AD2035405
อาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
AD2035406
นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคาร
AD2035407
การออกแบบสถาปตยกรรมสําหรับ
ภัยพิบัติ
AD2035408
สถาปตยกรรมชุมชน

2

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

88

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

3

1

2

ทักษะทางปญญา
3

1

2

3

       

  

    

       

  

    

       

  

    

       

  

       

       

  

       

       

  

    

88

AD2035409
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
AD2035410
กฎหมายในงานสถาปตยกรรม
AD2035411
การออกแบบสภาพแวดลอมที่ยั่งยืน
AD2035412
การออกแบบชุมชนเมือง
AD2035413
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น
AD2035414
สุนทรียศาสตรสําหรับการออกแบบ
สถาปตยกรรม

2

ความรู

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และ
ทักษะพิสัย
ความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3

89

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 ขอ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(1) การกําหนดกลวิธีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนัก ศึก ษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หนวยงาน โดยองคกรระดับสากล
(2) ภาวการณไดง านทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตล ะรุนที่จ บการศึก ษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
วิชาชีพ
(3) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ
(4) การประเมินตําแหนง และ/หรือ ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(5) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอมและคุณสมบัติอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเขาศึกษา
เพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(6) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบวิชาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(7) ความเห็นจากผูท รงคุณวุฒิภายนอกที่ม าประเมินหลัก สูตรหรือเปนอาจารยพิเศษตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา
(8) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได อาทิ (ก) จํานวนผลงานที่ไดรับการยอมรับและปฏิบัติ
จริง (ข) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ค) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (ง)
จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จ การศึก ษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
และเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 ขอ 5 (ภาคผนวก ก)

90

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีก ารปฐมนิเ ทศแนะนําแนวการเปนครู ใหกับอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
1.3 ใหความรูอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรรายใหม เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยใหทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย ใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะฯ
(5) ใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะฯ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและออกแบบ กําหนดการกํากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับ
กฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อใหการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อยางตอเนื่อง สอดคลองกับบริบทและวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับ
คณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่บริหารหลักสูตร ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป และพิจารณา
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
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) พิจารณาแกปญหาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
การดําเนินการ
 พัฒนาหลักสูตรให
 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลอง
ทันสมัย โดยอาจารย
กับมาตรฐานวิชาชีพสถาปตยกรรม มีการ
และนักศึกษาสามารถ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
กาวทันและสามารถเปน  จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทงั้
ผูนําในการสรางองค
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมี
ความรูใหม ๆทางดาน
กิจกรรมประจําวิชาใหนกั ศึกษาศึกษา
สถาปตยกรรม
ความรูท ที่ ันสมัยดวยตนเอง จัดใหมี
 กระตุนใหนกั ศึกษาเกิด
ผูส นับสนุนการเรียนการสอน และ/หรือ
ความใฝรู มีแนวทางการ ผูชวยสอนเพือ่ กระตุนใหเกิดความใฝรู
เรียนทีส่ รางทัง้ ความรู
 กําหนดใหอาจารยทสี่ อนมีคุณวุฒไิ มต่ํา

การประเมินผล
 หลักสูตรสามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดหนวยงาน
วิชาชีพดานสถาปตยกรรม มี
ความทันสมัยและปรับปรุง
อยางสม่ําเสมอ
 จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียน ที่มีแนวทางให
นักศึกษาไดศึกษา คนควา
ความรูใหมดวยตนเอง
 จํานวนคณาจารยผสู อนมีการ
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เปาหมาย
ความสามารถในทาง
วิชาการและวิชาชีพที่
ทันสมัย
 ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน
 มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

การดําเนินการ
กวาปริญญาโทหรือเปนผูมี
ประสบการณในวิชาชีพสถาปตยกรรม
และมีจํานวนคณาจารยประจําไมนอ ย
กวาเกณฑมาตรฐาน สนับสนุนให
อาจารยผสู อนเปนผูนาํ ในทางวิชาการ
และ/หรือเปนผูเ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดานสถาปตยกรรม หรือสาขาที่
เกีย่ วของ,สงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตรใหไปศึกษาดูงานในหลักสูตร
หรือวิชาการที่เกี่ยวของทัง้ ในและ
ตางประเทศ
 จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
อาจารย อุปกรณ เครือ่ งมือวิจัย
งบประมาณ ความรวมมือระหวาง
ประเทศ ผลงานทางวิชาการ ทุกภาค
การศึกษาเพือ่ เปนขอมูลสําหรับการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ประเมิน
หลักสูตรโดยกรรมการภายในหลักสูตร
ทุกป

การประเมินผล
เพิ่มเติมประสบการณ พัฒนา
อบรมและผลิตผลงานวิชาการ
อยางตอเนื่องทุกป ผลการ
ประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผสู อน จํานวนบุคลากร
ผูสนับสนุนการเรียนรู
 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ที่ประกอบดวยอาจารยภายใน
คณะฯ ทุก 2 ป โดยกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ป
ประเมินผลโดยบัณฑิตผูส ําเร็จ
การศึกษาทุก 2 ป

2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู อยางน อย 5 ดาน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากขอมูลปอนกลับ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายดาน ประกอบดวย สถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปน
ประจําทุก ป และแจง ผลการสํารวจใหกับ คณะไดรับ ทราบเพื่อเปนขอมูล สําหรับ การปรับ ปรุง พัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. นักศึกษา
หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา และมีความพรอมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา โดยการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบตางๆ ในการดําเนินงานคํานึงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ไดแก อัตราการ
คงอยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร
4. อาจารย
หลัก สูตรใหค วามสํา คัญ กั บ คุณ ภาพของอาจารย ซึ่ง เปนป จ จั ยสํา คัญ ในการผลิตบั ณฑิต จึง มี
การกําหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับ สมัครอาจารยเพื่อใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด นอกจากนั้นยังจัดทําระบบ
การบริหารอาจารย สงเสริมและพัฒนาอาจารย ตามบริบทของหลักสูตร โดยใหคณาจารยเขามามีสวนรวม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
มหาวิท ยาลัยใหความสํา คัญ กั บ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื่อ ใหต อบสนองตอ ความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับวิสยั ทัศนและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
เมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลัก สู ตรใหความสํา คัญ กับ อาจารยผู ส อนในรายวิช า โดยคํา นึง ถึง ความรูความสามารถและ
ประสบการณในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู
หลั ก สู ต รกํ า หนดใหมี ก ารประเมิ น ผูเ รีย นที่แ สดงมาตรฐานผลการเรีย นรู เพื่ อ นํา ขอ มู ล ที่ ไ ด
มาวิเคราะหและใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรมีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีหองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องมือและ
อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและสื่อสารสนเทศที่มีความเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูใชบริการ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ หงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน การเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มี การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ข องนั กศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมิ นผลการเรี ย นรู จากผลการประเมิ นการดํ า เนิ นงานที่ รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัด
การเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั กศึ กษาป สุ ด ท า ย/บั ณฑิ ต ใหม ที่มีต อคุ ณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม

ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1 2 3 4
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-
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สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือ
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมด อยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป

หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคําแนะนํารวมทั้ง
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู จากวิธีการที่ใชโดยใชแบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุมนักศึกษาระหว างภาคการศึกษาโดยอาจารยผูสอน และประเมินจากการเรียนรูของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมิน จากนัก ศึก ษา โดยระบบประเมิน การเรีย นการสอนออนไลน และบัณ ฑิต ที่จ บตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย ผูใชบัณฑิต และ
4.2 ผูทรงคุณวุฒิ
4.3 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
4.4 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ภาคผนวก ช

ขอบัง คับ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร วาดวยการศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
บันทึกขอตกลงความรวมมือ
- ขอบังคับ ก.ส. วาดวยหลักเกณฑมาตรฐานวิชาการที่ ก.ส. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521
- ขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยการรับรองปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
ในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545
- ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาดวยการกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต
หมวดวิชาของมาตรฐานวิชาการในสาขาสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2548 และ
พ.ศ. 2552
- ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาดวยหลัก เกณฑ วิธีก ารตรวจสอบ
และรับ รองปริญ ญาระดับ ปริญ ญาตรีของสถาบันการศึก ษาที่เ ปดสอนวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรในสาขาสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2553
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

