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คํานํา 

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

โดยได้มีการปรับปรุง ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 รวมท้ังมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ระเบียบ

คณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบและรับรองปริญญาระดับปริญญาตรีของ

สถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2553 โดยมุ่งม่ันให้

ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้  มีความรู้ทางด้านวิชาการและมีทักษะด้านปฏิบัติ ท่ีสามารถทํางานใน        

สถานประกอบการได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต 

หลักสูตรฉบับนี้ได้จัดทําโดยมีสาระสําคัญ 8 หมวด ได้แก่  

1. ข้อมูลท่ัวไป  

2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

3. ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

6. การพัฒนาคณาจารย์ 

7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

8. การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 นอกจากการนําหลักสูตรไปใช้ ซ่ึงต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนด

ไว้แล้วนั้น ผู้บริหาร ผู้สอน ท่ีเก่ียวข้องยังคงต้องศึกษา ทําความเข้าใจรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประสิทธิภาพ

ของการนําหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 



ข 

 

สารบัญ 

   หน้า 

คํานํา   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดท่ี    
 1 ข้อมูลท่ัวไป 1 
 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 12 
 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 81 
 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 104 
 6 การพัฒนาคณาจารย์ 106 
 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 108 
 8 การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 117 
ภาคผนวก    
 ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560 
121 

 ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. 2559 

135 

 ค ตารางสรุปเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 143 
 ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 159 
 จ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 171 
 ฉ ข้อบังคับสภาสถาปนิก 179 
 ช คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 209 
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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ/สถาบัน/ศูนย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์โชติเวช 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25551941101233 

ภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program in Architecture 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 

ชื่อย่อ (ไทย) : สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Architecture (Architecture) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Arch. (Architecture) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
 - 
4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 164 หน่วยกิต 

 
 
 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร  

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  

5.3 ภาษาท่ีใช้ 

 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  

5.4 การรับเข้าศึกษา 

 รับนักศึกษาไทย 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีความร่วมมือกับ

หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติจากงานจริงในสถานประกอบการ โดยการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ร่วมกัน ได้แก่ Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 สถานภาพของหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2560 

6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

• สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 11/2564 วันท่ี 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

• สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งท่ี 10/2564 วันท่ี 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
เปิดดําเนินการสอน  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

    8.1 สถาปนิกออกแบบ 
    8.2 สถาปนิกควบคุมงานก่อสร้าง 
 8.3 สถาปนิกด้านการออกแบบต่างๆ เช่น ตกแต่งภายใน, การจัดภูมิทัศน์, ออกแบบอ่ืน ๆ 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

9. ช่ือ ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

และสาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 
1 นายศรัณยู สวา่งเมฆ  

 
อาจารย ์ สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร) 

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2555 
2551 

2 นายแทนศรัทธา  
อติอนุวรรตน์ 

อาจารย ์ สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2560 
2555 

4 นางสาวปริณัน บานช่ืน 
 

อาจารย ์ สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2558 
2555 

5 นายศาสตรา ศรีหาภาค 
 

อาจารย ์ Ph.D. (Urban Science) 
คพ.ม. (การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

Meijo University, Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2018 
2557 
2553 

6  นายธธนา  
กมลนรากิธรักษา 

อาจารย ์ ผ.ม. (การวางผังเมือง) 
ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2551 
2545 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 

11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการก่อสร้างงาน

สถาปัตยกรรม ทําให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท้ังในระดับ

อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ท้ังด้านทฤษฏีและ

ปฏิบัติท่ีสามารถทํางานได้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังภายในประเทศและ

ต่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทําได้จากการเร่งพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้และ

การปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ ซ่ึงการพัฒนาขีด

ความสามารถทางการแข่งขันทุกระดับได้ถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) รวมถึงการจัดต้ัง
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community–AEC) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ   

การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นหน่วยงาน

ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา  พัฒนากําลังคนด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อมและ

กลุ่มบริการ ในไทยแลนด์ 4.0 ท่ีต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based 

Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานความคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก    

การผลิตสินค้าด้านโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมท้ังแนวคิด

เรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21" ท่ีเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดการจัดการศึกษา การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบท

ของโลกท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงจําป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซ่ึงเป็น

ส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรม และขยายตัวของ

ภาคการผลิตและบริการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท้ังในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ซ่ึงต้องการบุคลากรทางด้านสถาปัตกรรม ท่ีมีความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจสามารถทําได้จากการเร่งพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการปรับใช้เทคโนโลยีจาก

ภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ภาคการผลิตภายในประเทศ โดยต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้

อย่างเป็นระบบ ท้ังการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มา

ผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรมผนวกด้วยกับแผนกลยุทธ์ท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องการบุคลากรทาง      

ด้านสถาปัตยกรรม ซ่ึงมีคุณภาพเป็นจํานวนมากท่ีสอดคล้องกับความต้องการสําหรับการพัฒนาประเทศ

ในอนาคต 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็วผ่านเครือข่ายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอร์เน็ต ประกอบกับราคาและค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง รวมท้ัง
สมรรถนะของเทคโนโลยีในปัจจุบันและคอมพิวเตอร์แบบพกพา ท่ีสามารถสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดียได้
สะดวกและรวดเร็ว สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเชื่อถือ
ได้ขณะเดียวกันการใช้อินเทอร์เน็ต ทําให้มีการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารท่ีไร้พรหมแดน ยากต่อ   
การดูแลและป้องกันเด็กหรือวัยรุ่นจากค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค์มากข้ึน เกิดปัญหาการก่อการร้าย      
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การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ ๆ การค้ายาเสพติดหลากหลายรูปแบบ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นจําเป็นต้องมีการวางแผนหลักสูตรท่ีต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เป็นท้ังโอกาสและผลกระทบต่อสังคมและประเทศไทยมีโอกาสมากข้ึนในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ใน
ด้านสถาปัตยกรรมสามารถนําองค์ความรู้ มาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินและสร้างมูลค่าเพ่ิม
จนเป็นสินทรัพย์ทางปัญญา ท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ กระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนต้องใช้     
ความรอบรู้ในการพัฒนา ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามลําดับข้ันตอน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทยรวมท้ังการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี และการดําเนินชีวิตด้วย
ความเพียร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อีกท้ังเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีเป็นปัญหา
ใหญ่ของประเทศและโลกทุกวันนี้  โดยสามารถนําองค์ความรู้ ท่ีได้ สําหรับการสร้างจิตสํานึกใน         
การคํานึงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคน วัยทํางานทุก
สาขาอาชีพ ท้ังบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมโดยตรง 
ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือนําไปสู่การสร้าง
และจ้างงานท่ีมีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคม ท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
สังคมและเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้ทํางานกับบริษัทข้ามชาติหรือมีโอกาสไปทํางานต่างประเทศมากข้ึน 
หลักสูตรจึงฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากข้ึนเพ่ือให้บัณฑิต
มีทักษะความรู้และความสามารถท่ีจะเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและรองรับ         
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีสังคมไทย อาเซียนและสังคมโลกในยุคดิจิทัล 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก

ท่ีมีศักยภาพ ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีโดยเฉพาะสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

จําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องวางแผนในการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือฝึกฝนให้

ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านวิชาชีพ การคิดวิเคราะห์ การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์รวมไปถึงฝึกฝนทักษะ

ต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการทํางานในยุคปัจจุบันอย่างเข้มงวดเพ่ือรองรับการแข่งขันการทํางานท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมนี้จําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องให้มีคุณภาพและ   

ความพร้อมท่ีสามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับลักษณะงานท้ัง

ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ สามารถนําทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อ
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หน่วยงาน สังคม ประเทศชาติ มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งข้ึนโดยเฉพาะ

กําลังคนท่ีมีทักษะสูงในด้านนี้โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปตาม

นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือให้

บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถ

ปฏิบัติงานได้จริง  มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีทําให้สามารถประกอบอาชีพได้จริง  มีพันธกิจนอกจากด้าน

การเรียนการสอน ยังมีด้านการวิจัย ค้นคว้า สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย

ถ่ายทอดสู่ชุมชน ผ่านการบริการวิชาการโดยทางหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม เป็นหลักสูตรท่ีมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการคิด

วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงกําหนดแนวทาง     

การจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการผ่านรายวิชาต่าง ๆ ใน

ลักษณะโครงการ เพ่ือนําผลงานของนักศึกษาไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมในสถานการณ์จริง 

และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ผ่านกระบวนการให้คําปรึกษาและ

ฝึกอบรมแก่ชุมชน ท้ังด้านวิชาการ และวิชาชีพซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย แผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์และกลุ่มวิชาบูรณาการ ใช้เรียนร่วมกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินการสอนโดย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  เปิดสอนโดยสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

              -   

13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าท่ีประสานงานกับผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน บุคลากร 

เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในด้านเนื้อหาสาระรายวิชา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางเรียน ตารางสอบ รวมท้ังสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ให้ มี           

ความสอดคล้องกับมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตาม

ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับ

ปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม 

พ.ศ. 2553 และการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง มีทักษะด้าน      

การออกแบบและการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม เรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ความสําคัญ 

 สถาปัตยกรรม เป็นศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบวางผังอาคารเพ่ือสร้างสรรค์องค์ประกอบทางกายภาพ

ของอาคาร ส่วนประกอบอาคาร และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวกับอาคารหรือการอนุรักษ์อาคาร ท่ีสามารถตอบสนอง

ประโยชน์ใช้สอย โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตสภาพแวดล้อม สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ียั่งยืน 

สามารถบูรณาการสหวิทยาท่ีหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน เน้นการประยุกต์วิชาการพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการ เพ่ือสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมท่ี

ดี มีความทันสมัย พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณค่าสําหรับมวลมนุษย์ 

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ท่ีปรับปรุงใหม่นี้ มุ่งม่ันจัดการศึกษาโดย

บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นการประยุกต์วิชาการผ่านประสบการณ์      

ความชํานาญจากการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยีแผนใหม่ ให้มีความรู้และตระหนักถึง          

ความเชื่อมโยงกับสหศาสตร์แขนงต่าง ๆ ท้ัง วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและ

ต่างชาติ รวมถึงการเรียนรู้และใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม สภาพภูมิสังคม อันเป็นปัจจัยสําคัญต่อการสร้างสรรค์งาน

สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณภาพและสภาพแวดล้อมท่ีดี เกิดนวัตกรรมท่ีมีความทันสมัย พร้อมกับสืบสานและพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและเศรษฐกิจ 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณค่าสําหรับมวลมนุษย์ การจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรจึงมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมบนพ้ืนฐาน

ความเหมาะสมตามหลักการและจรรยาบรรณท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการ ของ      

ภาคธุรกิจและการพัฒนาประเทศ  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของพลเมืองท่ีดี และบทบาทในวิชาชีพ 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ในหลักวิชาการ และวิชาชีพสถาปัตยกรรม ครอบคลุมความรู้ด้าน      

การออกแบบสถาปัตยกรรม โดยสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ผสมผสานกันได้ มีทักษะ   

การปฏิบัติผ่านกระบวนการคิดให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยสามารถดําเนิน

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

1.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตร ศึกษาค้นคว้าวิจัยสถาปัตยกรรม สนับสนุน

ให้ค้นพบความสามารถเฉพาะทางสถาปัตยกรรมของตนเองเพ่ือพัฒนาไปสู่ภูมิปัญญาสูงสุดของแต่ละบุคคล และ

ให้บริการวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมสู่สังคม ถูกต้องตามหลักวิชาชีพและวิชาการ โดยคํานึงถึงความต้องการ

ของสังคม  

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการนําไปใช้ในการทํางานท่ีจําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม สามารถปรับตัวให้ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมพันธภาพท่ีดี โดยมุ่งเน้นให้เป็น

สถาปนิกนักออกแบบท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

� ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
สอดคล้องและมีมาตรฐาน
ตามท่ี สป.อว. กําหนด 

� พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิท่ีกําหนด 

� ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสมํ่าเสมอ 

� เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

� รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

� ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมและ      
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

� ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการปัจจุบันของ
ผู้ประกอบการ              
ด้านอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

� รายงานผลการประเมิน  
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ของสถานประกอบการ 

� ความพึงพอใจในทักษะ  
ความรู้ความสามารถใน   
การทํางานของบัณฑิต 

� พัฒนาศักยภาพผู้สอน � ส่งเสริมการเสนอขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

� ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิม
ประสบการณ์ทาง         
ด้านวิชาชีพให้ทันกับ
เทคโนโลยีและการลาศึกษา
ต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 

� ผู้สอนมีตําแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

� ผู้สอนมีโอกาสพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
คุณวุฒิ การลาศึกษาต่อ 

� การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ � ปรับปรุงครุภัณฑ์การเรียน
การสอนและอุปกรณ์
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
ให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน 

� มีพ้ืนท่ีรองรับให้ผู้เรียน
สามารถใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
และรองรับงานการวิจัย   
การบริการวิชาการแก่สังคม 

� มีการจัดสรรงบประมาณให้
อย่างเพียงพอต่อ         
ความต้องการของผู้ใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

� มีการจัดสรรห้องปฏิบัติการ
ให้ใช้งานอย่างเหมาะสมตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษา

หนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาบังคับ ได้แก่ 

(1) ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester) ต้ังแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

รวมท้ังเวลาสําหรับการสอบด้วย 

(2) ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเวลา          

16 สัปดาห์ รวมท้ังเวลาสําหรับการสอบด้วย 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและ

มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซ่ึงกําหนดไว้

ให้เป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมท้ังเวลาสําหรับการสอบด้วย โดยให้เพ่ิมชั่วโมง

การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี  1             มิถุนายน - ตุลาคม 

 ภาคการศึกษาท่ี  2             พฤศจิกายน - มีนาคม 

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน          มีนาคม - พฤษภาคม 

 วัน-เวลา การสอนภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น. 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

 (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ 

 (2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า หรือ 

 (3) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 

 (4) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 (1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ 

 (2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม (สป.อว.) 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 จากการสํารวจข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันและใกล้เคียงจากมหาวิทยาลัยอ่ืนและการสัมภาษณ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมเติม พร้อมท้ังการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล มคอ.7 ปีการศึกษาท่ีผ่าน ๆ 

มา มีประเด็นซ่ึงเป็นนัยสําคัญพบว่า นักศึกษาแรกเข้าส่วนมากมีปัญหาหรือมีความกังวลเก่ียวกับ        

การปรับตัวให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีความแตกต่าง

จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา ท้ังในด้านการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ    

การจัดตารางเรียน การใช้ชีวิตประจําวันในรั้วมหาวิทยาลัย แหล่งข้อมูลท่ีจําเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ 

และการให้คําปรึกษาท้ังทางด้านวิชาการและปัญหาส่วนตัว จากการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมยังพบว่า 

นักศึกษาแรกเข้าส่วนมากมีทักษะและพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะความรู้พ้ืนฐาน

ความถนัดทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการต่อยอดความรู้ในข้ันสูงข้ึน  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

(1) จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําข้ันตอนและวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การแบ่ง

เวลาเรียนและกิจกรรมให้เหมาะสม การใช้ห้องสมุด การบริการ กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สิ่งอํานวย

ความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจําเป็นต่อการเรียนของนักศึกษา 

(2) จัดให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีมอบหมายให้อาจารย์ท่ีปรึกษา มีกิจกรรมให้คําแนะนําแก่นักศึกษา 

ท้ังด้านวิชาการและปัญหาส่วนตัวท่ีสามารถให้คําปรึกษาได้ มีการกํากับ ติดตาม ผลการให้คําปรึกษา 

ประเมินผลจากนักศึกษาท่ีมาขอเข้าพบทุกคน นําผลการประเมินไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

(3) จัดการสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน ในรายวิชาพ้ืนฐาน 

(4) จัดกิจกรรมทางวิชาการหรือสอดแทรกในการสอนผ่านในรายวิชาต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหรือผู้สอนหรือนักศึกษารุ่นพ่ี  

(5) มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง ทุกกิจกรรมในข้อ (1) – (4) อย่างต่อเนื่อง 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีท่ี 1 35 35 35 35 35 

ช้ันปีท่ี 2 - 35 35 35 35 

ช้ันปีท่ี 3 - - 35 35 35 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 35 35 

ช้ันปีท่ี 5 - - - - 35 

รวม 35 70 105 140 175 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - 35 

 

2.6   งบประมาณตามแผน 

           2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
และค่าสนับสนุนการจัดการเรียน 
การศึกษาแบบเหมาจ่าย  
15,000 บาท/เทอม/คน 

1,050,000 2,100,000 3,150,000 4,200,000 5,250,000 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 105,000  210,000  315,000  420,000  525,000  

รวมรายรับ 1,155,000 2,310,000 3,465,000 4,620,000 5,775,000 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

           2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบดําเนินงาน 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 529,330  548,129  568,056  589,179  611,569  

2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4) 

105,000  210,000  315,000  420,000  525,000  

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4.รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 472,500  945,000  1,417,500  1,890,000  2,362,500  

รวม ก. 1,106,830  1,703,129  2,300,556  2,899,179  3,499,069  

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  

รวม ข. 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  

รวม ก. + ข. 1,306,830  1,903,129  2,500,556  3,099,179  3,699,069  

จํานวนนักศึกษา 35 70 105 140 175 

สรุปค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัว (บาท) 37,338  27,188  23,815  22,137  21,138  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.7 ระบบการศึกษา 

 � แบบชั้นเรียน 

� แบบทางไกลผ่านสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก 

� แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

� แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 

� แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

� แบบอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................. 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาอ่ืนในระดับอุดมศึกษามาก่อน เม่ือเข้าศึกษาใน

หลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข) 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 164 หน่วยกิต 

 3.1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี   

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ดังนี้  

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน่วยกิต 
ข.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 14 หน่วยกิต 
ข.2 กลุ่มวิชาหลัก 48 หน่วยกิต 
ข.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 28 หน่วยกิต 
ข.4 กลุ่มวิชาสนับสนุน 26 หน่วยกิต 
ข.5 กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 3.1.3 รายวิชา 

� รหัสวิชา  ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจํานวน 9 ตัว จําแนกตามแผนภูมิดังนี้ 

AA X XX X X XX

ลําดับวิชาในกลุ่ม (0 – 99)

ช้ันปีท่ีควรศึกษา

กลุ่มวิชา

สาขาวิชา

ระดับการศึกษา

คณะ

นก. (ท -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หน่วยกิต

 

เช่น  LA2011101     ST2012201    BA2013204     EN2052207 

 

� รหัสคณะ 

AD  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (Faculty of Architecture and Design) 

� รหัสสาขาวิชา 

03  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

� ระดับการศึกษา   

2 ปริญญาตรี    

� กลุ่มวิชา           

1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  2 กลุ่มวิชาหลัก     

3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  4 กลุ่มวิชาสนับสนุน 

5 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

� หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดรหัสวิชาดังนี้ 

GE X XX X X XX

ลําดับวิชาในกลุ่ม (0 – 99)

ช้ันปีท่ีควรศึกษา

สภาพรายวิชา

กลุ่มวิชา

ระดับการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นก. (ท -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หน่วยกิต

 

� กลุ่มวิชา    

10 กลุ่มวิชาภาษาไทย   20 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

  30 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   40 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

  50 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

  70 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   80 กลุ่มวิชาบูรณาการ 

                     81 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์     82 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์                                        

� สภาพรายวิชา      

0 วิชาไม่บังคับ           1 วิชาบังคับ  

� ระดับการศึกษา   

1 อนุปริญญา  2 ปริญญาตรี 

เช่น  GE2100101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication)   3(3-0-6)  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

� รายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Thai for Communication  
GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Thai for Business Communication  
GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ  3(3-0-6) 

 Thai for Presentation  
GE2100106 การสรรค์สร้างภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 

 Language Creativity for Life Development  

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค  3(3-0-6) 

 Technical English  
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  3(3-0-6) 

 English for Careers  
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Reading  
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Listening  
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Conversation  
GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

 Fundamental Chinese  
GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้   3(3-0-6) 

 English for Learning  
GE2200109 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Communication Skills  
GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในท่ีสาธารณะและการโต้วาที 3(3-0-6) 

 English for Public Speaking and Debate  
GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6) 

 English for Online Business  
GE2200112 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ  3(3-0-6) 

 English via Media Literature  
GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์   3(3-0-6) 

 English from Movies  
GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Language and Culture  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชา 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย   3(3-0-6) 

 Social Dynamics and Modernity  
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6) 

 Human Relations  
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) 

 Research Methodology  
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ  3(3-0-6) 

 Law and Professional Ethics  
GE2300108 อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  
GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข      3(3-0-6) 

 Quality of Life and Well-Being Development  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
GE2300111 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy to Sustainable Development  
GE2300112 ชุมชนศึกษา  3(3-0-6) 

 Community Studies  
GE2300113 วัยใส ใจสะอาด   3(3-0-6) 

 Youngster with Good heart  
GE2400102 จิตวิทยาท่ัวไป   3(3-0-6) 

 General Psychology  
GE2400103 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 Thai Studies  
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

 Personality Development  
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self-Development  
GE2400109 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 

 Information Literacy Skills  
GE2400110 จิตปัญญาเพ่ือการพัฒนาตน   3(3-0-6) 

 Mental Wisdom for Self-Development  

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical  Education  
GE2500102 ลีลาศ  1(0-2-1) 

 Social Dance  
GE2500103 กีฬาประเภททีม  1(0-2-1) 

 Team  Sports  
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล  1(0-2-1) 

 Individual Sports  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  
GE2500106 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย            1(0-2-1) 

 Martial Art with Thai Boxing  
GE2500107  การฝึกด้วยน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

 Weight Training for Health  
GE2500108 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

 Jogging for Health  

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
GE2600101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics  
GE2600102 สถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics  
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  
GE2600104 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   3(3-0-6) 
 Data Analysis Using Statistical Package Program  
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management  
GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
 Life and Technology  
GE2700104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  3(3-0-6) 
 Science and Disruptive Technology  
GE2700105 การใช้ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Green Living  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21 2(2-0-4) 
 World in 21st Century  
GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ 2(2-0-4) 
 Self-Development for Careers  
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก   2(2-0-4) 
 Life and Positive Thinking  
GE2810104 การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 
 Exercise and Sports for Health  
GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 
 Activities for Health  
GE2810106 จิตอาสาและการป้องกันสาธารณภัย   2(2-0-4) 
 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  
GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ของมนุษย์   2(2-0-4) 
 Human Innovative and Creative Design Thinking  
GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร 2(2-0-4) 
 I Love RMUTP  

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร ์

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์  2(2-0-4) 

 Miscellaneous  Mathematics  
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดํารงชีวิต   2(2-0-4) 

 Science for Living  
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

 Material and Application in Daily Life  
GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา    2(2-0-4) 

 Thinking Decision Making and Problem Solving  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
GE2820105 การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือความยั่งยืน   4(4-0-8) 

 The Transition to Green Technology for Sustainability  
GE2820106 ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ืออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8) 

 Intellectual Property for Green Industry  

หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 14 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
AD2031101 ภาพร่างและการแสดงแบบสถาปัตยกรรม  3(1-4-4) 

 Drawing and Architectural Presentation  
AD2031102 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม  3(1-4-4) 

 Architectural Drawing  
AD2031103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 

 History of Architecture  
AD2031104 สถาปัตยกรรมไทย  3(3-0-6) 

 Thai Architecture  
AD2031105 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 

 Computer Aided Basic Design  

กลุ่มวิชาหลัก 48 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
AD2032101 หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 

 Principles of Architectural Design  
AD2032102 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

 Architectural Design Theory  
AD2032103 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4(1-6-5) 

 Architectural Design 1  
AD2032204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4(1-6-5) 

 Architectural Design 2  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
AD2032205 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4(1-6-5) 

 Architectural Design 3  
AD2032306 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 4(1-6-5) 

 Architectural Design 4  
AD2032307 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 4(1-6-5) 

 Architectural Design 5  
AD2032408 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4(1-6-5) 

 Architectural Design 6  
AD2032509 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4(1-6-5) 

 Architectural Design 7  
AD2032410 การจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 

 Preparation of Project Programming for Architectural Design  
AD2032511 โครงร่างวิทยานิพนธ์  2(1-2-3) 

 Thesis Proposal  
AD2032512 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 

 Thesis  

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 28 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
AD2033101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 3(2-2-5) 

 Construction Technology 1  
AD2033202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 3(2-2-5) 

 Construction Technology 2  
AD2033203 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 3(2-2-5) 

 Construction Technology 3  
AD2033304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4 3(2-2-5) 

 Construction Technology 4  
AD2033305 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5 3(2-2-5) 

 Construction Technology 5  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
AD2033406 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 6 3(2-2-5) 

 Construction Technology 6  
AD2033207 โครงสร้างอาคาร 1  2(1-2-3) 

 Building Structure 1  
AD2033208 โครงสร้างอาคาร 2 2(1-2-3) 

 Building Structure 2  
AD2033309 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงาน 1 3(1-4-4) 

 Construction Management and Supervision Technique 1  
AD2033310 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงาน 2 3(1-4-4) 

 Construction Management and Supervision Technique 2  

กลุ่มวิชาสนับสนุน 26 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
AD2034201 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม                                          2(1-2-3) 

 Computer Aided Architectural Drawing  
AD2034202 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรม                                          2(1-2-3) 

 Computer Aided Architectural Design  
AD2034303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง 2(1-2-3) 

 Computer Aided Construction Management  
AD2034204 สถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4) 

 Interior Architecture  
AD2034205 การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 

 Site Planning and Landscape Architecture  
AD2034206 สถาปัตยกรรมยั่งยืน 3(2-2-5) 

 Sustainable Architecture  
AD2034307 ผังเมืองเบื้องต้น  3(2-2-5) 

 Introduction to Urban Planning  
AD2034308 การประมาณราคาก่อสร้าง  3(1-4-4) 

 Construction Cost Estimation  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
AD2034309 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถาปัตยกรรม 2(2-0-4) 

 Architectural Project Feasibility Study  
AD2034410 วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม  2(2-0-4) 

 Architecture Profession  
AD2034411 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

 Preparation for Cooperative Education  

กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต กําหนดให้ศึกษาดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
AD2035401 สหกิจศึกษาทางสถาปัตยกรรม  6(0-40-0) 

 Cooperative Education for Architecture  
            ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ  พ.ศ. 2553 หรือมติของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร ให้ลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางสถาปัตยกรรม 
AD2035402 การฝึกงานทางสถาปัตยกรรม 3(0-40-0) 

 Practice for Architecture  

และเลือกศึกษาให้ครบ 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

AD2035303 การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร 3(2-2-5) 
 Building Development and Renovation  

AD2035304 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงาน 3(3-0-6) 
 Green Building Innovation Technology  

AD2035305 สถาปัตยกรรมชุมชน 3(2-2-5) 
 Community Architecture  

AD2035306 การออกแบบชุมชนเมือง 3(1-4-4) 
 Urban Design  

AD2035307 สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน  3(2-2-5) 
 Vernacular Architecture  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

AD2035308 กฎหมายในงานสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 Law and Regulation Architecture  

AD2035309 การตลาดเพ่ือการออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 Marketing for Real-estate Project Design  

AD2035310 การออกแบบรายละเอียดสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
 Architectural Detail Design  
AD2035311 สุนทรียศาสตร์สําหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 

 Aesthetics for Architectural Design  
AD2035312 การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 

 Architectural Photography  

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

เลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

พระนคร และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีมีความร่วมมือ ท้ังนี้ข้ึนอยู่

ดุลพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

      3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ 

ปีท่ี 1/ ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
GE22001xx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ     3 3 0 6 
GE2xxxxxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   3 3 0 6 
GE2501xxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ     1 0 2 1 
GE2xxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    3 3 0 6 
AD2031101 ภาพร่างและการแสดงแบบสถาปัตยกรรม  3 1 4 4 
AD2031102 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม  3 1 4 4 
AD2031103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม  3 3 0 6 
AD2032101 หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม 3 1 4 4 

รวม 22 15 14 37 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  29 

ปีท่ี 1/ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
GE210010x วิชากลุ่มภาษาไทย       3  3 0 6 
GE22001xx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ     3  3 0 6 
GE25001xx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ     1  0 2 1 
AD2031104 สถาปัตยกรรมไทย  3  3 0 6 

AD2031105 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบพ้ืนฐาน 2  1 2 3 

AD2032102 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม  3  3 0 6 
AD2032103 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4  1 6 5 

AD2033101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง  1 3  2 2 5 

รวม 22 16 12 38 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  28 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
GE22001xx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ     3  3 0 6 

GE2xxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    3  3 0 6 

GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ  2  2 0 4 

AD2032204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2  4  1 6 5 

AD2033202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 3  2 2 5 

AD2033207 โครงสร้างอาคาร 1  2  1 2 3 

AD2034201 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม  

2 1 2 3 

AD2034204 สถาปัตยกรรมภายใน  3  1 4 4 

รวม 22 14 16 36 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  30 

ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
GE2200xxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ      3  3 0 6 

GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ  2  2 0 4 

AD2032205 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3  4  1 6 5 

AD2033203 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 3  2 2 5 

AD2033208 โครงสร้างอาคาร 2 2 1 2 3 

AD2034202 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  

2  1 2 3 

AD2034205 การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม  3  1 4 4 

AD2034206 สถาปัตยกรรมยั่งยืน 3 2 2 5 

รวม 22 13 18 35 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  31 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
AD2032306 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4  4  1 6 5 

AD2033304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4 3  2 2 5 

AD2033309 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและ
ควบคุมงาน 1 

3  1 4 4 

AD2034303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารงาน
ก่อสร้าง                                          

2  1 2 3 

AD2034307 ผังเมืองเบื้องต้น  3  2 2 5 

AD2035xxx วิชาชีพเลือก 1 3  x x x 

รวม 18 x x xx 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  xx 

ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
AD2032307 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5  4  1 6 5 

AD2033305 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5 3  2 2 5 

AD2033310 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและ
ควบคุมงาน 2 

3  1 4 4 

AD2034308 การประมาณราคาก่อสร้าง  3  1 4 4 

AD2034309 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
สถาปัตยกรรม  

2  2 0 4 

AD2035xxx วิชาชีพเลือก 2  3  x x x 

รวม 18 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  xx 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีท่ี 4/ ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
AD2032408 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6  4  1 6 5 

AD2032410 การจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือ    
การออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

3  1 4 4 

AD2033406 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 6 3  2 2 5 

AD2034410 วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม  2  2 0 4 

AD2034411 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1 0 2 1 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1  3  x x x 

รวม 16 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  xx 

ปีท่ี 4/ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
AD2035401 สหกิจศึกษาทางสถาปัตยกรรม  6  0 40 0 

รวม 6 0 40 0 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  40 

ปีท่ี 5/ ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
AD2032509 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7  4  1 6 5 

AD2032511 โครงร่างวิทยานิพนธ์  2  1 2 3 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2  3  x x x 

รวม 9 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  xx 

ปีท่ี 5/ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
AD2032512 วิทยานิพนธ์  9 0 27 0 

รวม 9 0 27 0 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  27 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

          3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษากําหนดไว้ดังนี้ 
ชั้นปี รายละเอียด 

1 มีทักษะในการออกแบบพ้ืนท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม, อาคารพักอาศัยไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร, เทคโนโลยีการ
ก่อสร้างอาคารขนาดเล็กได้ และมีทักษะในการวิเคราะห์การใช้พ้ืนท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ทําเลท่ีตั้ง 
และกฎหมายและข้อกําหนดได้ 

2 มีทักษะในการออกแบบอาคารเพ่ือการพักอาศัยและการพาณิชย์ขนาดไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร อาคารสาธารณะ
ขนาดไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร, เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก-อาคารสําเร็จรูปได้ และมีทักษะใน
การวิเคราะห์การใช้พ้ืนท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ทําเลท่ีตั้ง และกฎหมายและข้อกําหนดได้ 

3 มีทักษะในการออกแบบอาคารโครงสร้างพาดกว้าง อาคารสาธารณะนาด 2,000-10,000 ตารางเมตร และอาคารสูง, 
เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารช่วงพาดกว้าง, อาคารสูงได้ และมีทักษะในการวิเคราะห์การใช้พ้ืนท่ีว่าง                
ทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความซับซ้อน การวิเคราะห์ทําเลท่ีตั้งท่ีมีความพิเศษเฉพาะ กฎหมายและข้อกําหนด วิเคราะห์
ระบบการก่อสร้าง และความเป็นไปได้ของโครงการได้ 

4 มีทักษะในการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษ เพ่ือการใช้งานเฉพาะทาง, เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร
สาธารณะขนาดใหญ่พิเศษ ได้ และมีทักษะในการวิเคราะห์การใช้พ้ืนท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความซับซ้อน      
การวิเคราะห์ทําเลท่ีตั้งท่ีมีความพิเศษเฉพาะ กฎหมายและข้อกําหนด วิเคราะห์ระบบการก่อสร้าง ความเป็นไปได้ของ
โครงการ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และงานระบบอาคารได้ 

5 มีทักษะในการบูรณาการการออกแบบสถาปัตยกรรมตามความสนใจรายบุคคลร่วมกับเทคโนโลยีการก่อสร้างได ้และมี
ทักษะในการวิเคราะห์การใช้พ้ืนท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความซับซ้อน การวิเคราะห์ทําเลท่ีตั้งท่ีมีความพิเศษ
เฉพาะ กฎหมายและข้อกําหนด วิเคราะห์ระบบการก่อสร้าง ความเป็นไปได้ของโครงการ โครงสร้าง                 
ทางสถาปัตยกรรม และงานระบบอาคารได้ 

การออกแบบรายวิชาในแต่ละชัน้ปี และสมรรถนะวิชาชีพท่ีคาดหวัง 

ช้ันปี รายวิชาต่าง ๆ ท่ีออกแบบให้นักศึกษาเรียน 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีต้องการประเมินหรือทดสอบ 
ในแต่ละชัน้ปี 

1 1. หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม 
2. ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 
3. การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 
4. เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 

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

ออกแบบพ้ืนท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม, อาคารพักอาศัยไม่
เกิน 1,000 ตารางเมตร, เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร
ขนาดเล็กได้ถูกต้องตามมาตรฐาน และวิเคราะห์การใช้
พ้ืนท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ทําเลท่ีตั้ง และ
กฎหมายและข้อกําหนดตามใบงานได้อย่างสมบูรณ ์
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การออกแบบรายวิชาในแต่ละชัน้ปี และสมรรถนะวิชาชีพท่ีคาดหวัง (ต่อ) 
2 1. การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 

2. เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 
3. การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
4. เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 

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

ออกแบบอาคารเพ่ือการพักอาศัยและการพาณิชย์ขนาด
ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร อาคารสาธารณะขนาดไมเ่กิน 
2,000 ตารางเมตร, เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก-อาคารสาํเร็จรูปได้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน และวิเคราะห์การใช้พ้ืนท่ีว่างทาง
สถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ทําเลท่ีตั้ง และกฎหมายและ
ข้อกําหนดตามใบงานได้อย่างสมบูรณ ์

3 1. การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 
2. เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4 
3. การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
4. เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5 

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

ออกแบบอาคารโครงสร้างพาดกว้าง อาคารสาธารณะ
ขนาด 2,000-10,000 ตารางเมตร และอาคารสูง, 
เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารช่วงพาดกว้าง,อาคารสูง ได้
ถูกต้องตามมาตรฐาน และวิเคราะห์การใช้พ้ืนท่ีว่างทาง
สถาปัตยกรรมท่ีมีความซับซ้อน การวิเคราะห์ทําเลท่ีตั้งท่ี
มีความพิเศษเฉพาะ กฎหมายและข้อกําหนด วิเคราะห์
ระบบการก่อสร้าง และความเป็นไปได้ของโครงการตาม
ใบงานได้อย่างสมบูรณ ์

4 1. การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
2. เทคโนโลยีการก่อสร้าง 6 
3. สหกิจศึกษาทางสถาปัตยกรรม 

4(1-6-5) 
3(2-2-5) 
6(0-40-0) 

ออกแบบอาคารสาธารณะนาดใหญ่พิเศษ เพ่ือการใช้งาน
เฉพาะทาง, เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสาธารณะ
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน และวิเคราะห์
การใช้พ้ืนท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความซับซ้อน    
การวิเคราะห์ทําเลท่ีตั้งท่ีมีความพิเศษเฉพาะ กฎหมาย
และข้อกําหนด วิเคราะห์ระบบการก่อสร้าง ความเป็นไป
ได้ของโครงการ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และ     
งานระบบอาคารตามใบงานได้อยา่งสมบูรณ ์

5 1. การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 
2. วิทยานิพนธ์ 

4(1-6-5) 
9(0-27-0) 

บูรณาการการออกแบบสถาปัตยกรรมตามความสนใจ
รายบุคคลร่วมกับเทคโนโลยีการก่อสร้างได้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน และวิเคราะห์การใช้พ้ืนท่ีว่างทาง
สถาปัตยกรรมท่ีมีความซับซ้อน การวิเคราะห์ทําเลท่ีตั้งท่ี
มีความพิเศษเฉพาะ กฎหมายและข้อกําหนด วิเคราะห์
ระบบการก่อสร้าง ความเป็นไปไดข้องโครงการ 
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และงานระบบอาคารตามใบ
งานได้อย่างสมบูรณ ์

 

 



37 
 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 

� กลุ่มวิชาภาษาไทย 

GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  

การใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประเภท 
ต่าง ๆ 
Thai language usage; language and communication; listening; speaking, reading, and 
writing skills 

GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Thai for Business Communication  

การใช้ภาษาไทย ความรู้ท่ัวไปและแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ  การเขียนสมัครงาน การเขียนบันทึกและรายงานทางธุรกิจ การเขียนโครงการ
ทางธุรกิจ  
Thai language usage; general knowledge and concept of business communication; 
writing business letters; application writing; memo and business report writing; 
project proposal writing 

GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6) 
 Thai for Presentation  

พื้นฐานการนําเสนอ การใช้ภาษาในการนําเสนอ รูปแบบและวิธีการนําเสนอ เทคนิค     
การนําเสนอท่ีดี การเลือกใช้เครื่องมือในการนําเสนอ 
Basic of presentation; language usage for presentation; presentation formats and 
methods; effective presentation techniques; choosing presentation tools 

GE2100106 การสรรค์สร้างภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Language Creativity for Life Development  

การฟังอย่างพิเคราะห์ การเลือกสรรและเรียบเรียงถ้อยคําให้เหมาะความ การจับประเด็นสําคัญ
รู้เท่าทันการอ่าน การเขียนมุ่งสรรค์สร้างงานใหม่และการปรับใช้นวัตกรรมเพ่ือนําเสนอ 
Analytical listening; word selection and sorting words; reading comprehension and 
discretion; writing to create new work,and applying innovation to present 
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� กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค                    3(3-0-6) 
 Technical English  

การใช้ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวเนื่องกับวิชาชีพ คําศัพท์และสํานวนเก่ียวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญ
และรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยามและการจําแนกประเภท ข้ันตอนการปฏิบัติ       
การบรรยายกระบวนการ ความสัมพันธ์ของเหตุและผล  
English usage for careers in technical fields; technical terms and work-related 
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; 
instructions; process description; cause and effect relationship 

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                 3(3-0-6) 
 English for Careers  

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถานประกอบการ 
การนัดหมายทางธุรกิจ การนําเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินค้าและบริการ 
การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน  
English communication in various careers; meeting people in the workplace; 
making an appointment in business; giving presentations about company 
performance; describing products and services; making and dealing with 
complaints; reporting progress on work 

GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ              3(3-0-6) 
 English Reading   

การใช้พจนานุกรมออนไลน์ การเดาความหมายของคําศัพท์จากบริบท โครงสร้างของประโยค 
องค์ประกอบท่ีช่วยในการอ่าน เทคนิคการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความและสรุป       
ใจความสําคัญ   
Using online dictionaries; guessing meaning from context; sentence structures; 
components of reading comprehension; reading techniques; reading for main 
ideas and summarizing   
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GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ                  3(3-0-6) 
 English Listening  

การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การฟังบทสนทนา การฟังระดับ
ย่อหน้า การฟังบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟังเพ่ือจับใจความและเทคนิคการฟัง  
English listening skills in various situations in daily life; listening to dialogues, 
paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and 
listening techniques  

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 
 English Conversation  

การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม การทําความรู้จักและ
การสร้างความคุ้นเคย การเลือกซ้ือสินค้า การบอกท่ีต้ังและทิศทาง การใช้ภาษาอังกฤษใน
ร้านอาหาร การใช้ภาษาอังกฤษในโรงแรม การเดินทางท่องเท่ียว  
Conversation in various situations; getting acquainted; going shopping; asking for 
locations and directions; eating out; staying in a hotel; traveling  

GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน                         3(3-0-6) 
 Fundamental Chinese   

ระบบพินอิน  การทักทายและการแนะนําตัว  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสมาชิกใน
ครอบครัว  การบอกกิจวัตรประจําวัน  การซ้ือของและการสั่งอาหาร  และการถามทาง 
Pinyin system; greetings and introductions; talking about personal information 
and family members; talking about daily routines; shopping and ordering food; 
asking for directions 

GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร               3(3-0-6) 
 Chinese for Communication   

การออกเสียง คําศัพท์และสํานวนภาษาจีนท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
Phonetic; vocabulary; and expression used in daily life; dialogue, correspondence; 
writing e-mail 
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GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 English for Learning  

การใช้สํานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้แก่การทักทายและ
การแนะนําตัว การบรรยายบุคคลสิ่งของ สถานท่ี การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต  การบรรยาย
เหตุการณ์และการคาดการณ์ในอนาคต 
English usage of expressions and structures for daily communication; greetings and 
introductions; describing people; describing things; describing places; describing 
past events; describing future plans and predictions 

GE2200109 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
 English Communication Skills  

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
ถูกต้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ การเปรียบเทียบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ัวไป การกําหนด
เง่ือนไข การหาข้อมูลในสื่อออนไลน์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร การให้
คําแนะนํา  
Development of basic skills for listening, speaking, reading, and writing in various 
situations; comparison; general instructions; conditions; searching for online 
information; exchanging opinions and information; giving advice 

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในท่ีสาธารณะและการโต้วาที 3(3-0-6) 
 English for Public Speaking and Debate  

ภาษาอังกฤษสําหรับการพูดในท่ีสาธารณะและการโต้วาที ประวัติความเป็นมาของการพูดในท่ี
สาธารณะ ส่วนประกอบสําคัญของการพูด  การประยุกต์ใช้เทคนิคการพูด และสัทอักษรสากล
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการพูดในท่ีสาธารณะและการนําเสนอในท่ีสาธารณะ 
English for public speaking and debate; history of public speaking; essential 
components of speech; application of speaking techniques and the 
International Phonetic Alphabets (IPA); technology for public speaking and 
public presentation 
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GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6) 
 English for Online Business  

ภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู ้ประกอบธุรกิจสามารถสื่อสารและทําธุรกิจผ่านระบบออนไลน์
โดยเฉพาะการติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติ โดยใช้คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างไวยากรณ์ใน
ด้านการนําเสนอสินค้า การโฆษณาสินค้า การติดต่อภาษาอังกฤษผ่านระบบสังคมออนไลน์   
การทําธุรกรรมออนไลน์  การขายของออนไลน์และกลยุทธ์การขายของออนไลน์ 
English for entrepreneurs in communicating and running online business, especially 
in contacting foreigners using vocabulary, expressions, and grammatical 
structures in these aspects; product presentation; product advertisement; social 
network communication; online banking; and strategies in online sales 

GE2200112 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในส่ือ       3(3-0-6) 
 English via Media Literature   

การใช้ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เพลงและภาพยนตร์ ละคร สื่อ
สังคมออนไลน์ และข้อมูลตามกระแสสังคม การตระหนักรู้ทางสังคมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
English usage for media literature in daily life; songs and movies; soap opera; 
social media and current social trends; social awareness 

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ 3(3-0-6) 
 English from Movies  

สํานวนและสแลงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ การออกเสียง วัจนภาษาและอวัจนภาษา บริบท
ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงการนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
English idioms and slangs from movies; pronunciation; verbal and nonverbal 
communications; various culture contexts; and applying for daily life 
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GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม                  3(3-0-6) 
 Language and Culture   

หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสื ่อสารในฐานะเป็นภาษาสากล การสื ่อสาร โดย      
การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมจากคนหลากหลายเชื้อชาติ การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน หลักมารยาทสากลในการสื่อสาร หลักการสื่อสารใน
บริบทต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
Principles in using English in communication as an international language; verbal 
and nonverbal communication; culture from people in different countries and 
nationalities; intercultural communication in similarities and differences; principles 
in intercultural manners in communication; principles in communication in 
different contexts; applying English language and culture with creative thinking 

� กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย       3(3-0-6) 
 Social Dynamics and Modernity  

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและกระแส
โลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าท่ีพลเมือง 
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข  
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 มนุษยสัมพันธ์                         3(3-0-6) 
 Human Relations  

ที่มาและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย 
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์  
Background and Significance of 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 
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GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย                         3(3-0-6) 
 Research Methodology   

ท่ีมาและความสําคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ข้ันตอนและ        
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย     
การตีความและการนําเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  
Background and Significance of the Study; objectives and types of research; 
research process and design; sampling and data collection; data analysis; data 
interpretation and presentation; research report writing 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ        3(3-0-6) 
 Law and Professional Ethics   

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
Professional laws; professional ethics; human rights; ethics and social  
responsibility 

GE2300108 อาเซียนศึกษา                           3(3-0-6) 
 ASEAN Studies   

กําเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)ปฏิญญาการประชุมสุด
ยอดและกฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาเสาหลักอาเซียน รัฐสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศคู่เจรจา ความสําคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน 
Founded of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); declaration of 
the Summit and the ASEAN Charter; development of ASEAN pillars; member 
states and dialogue countries; importance of coexistence in the ASEAN region 
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GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข 3(3-0-6) 
 Quality of Life and Well-Being Development  

ความหมายของคุณภาพชีวิต แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพชีวิต คุณภาพ
ชีวิตกับการทํางานและความสุข ทักษะชีวิตเพ่ือความสําเร็จในอาชีพ การตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
Quality of life definition;concepts and theories;indicators for measuring quality of 
life; work and happiness; life skills for career success; self-esteem and other-
esteem; dealing with emotions and stress; critical thinking and creative problem 
solving 

GE2300111 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน     3(3-0-6) 
 The King’s Philosophy to Sustainable Development  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมาภิบาล         
การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาใน
สังคมไทยและสังคมโลก การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
Economic development; philosophy and concepts of sufficiency economy; good 
governance; risk management; sustainable development; problems, impact and 
development crisis in Thai and global societies; application of the sufficiency 
economy philosophy for sustainable development 

GE2300112 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
 Community Studies  

การศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรู้สารสนเทศทางเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตในสังคมเมือง และทิศ
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Integrated community study; economy, society, history, politics, culture, and 
wisdom; information technology literacy; life quality in urban society; and 
sustainable development direction 
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GE2300113 วัยใส ใจสะอาด                  3(3-0-6) 
 Youngster with Good heart  

ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับดัชนี
สร้างพลเมืองดีในสังคม ปรับทุจริตด้วยจิตพอเพียง  
Creating ideas for personal and public anti-corruption; creating an honest 
society; enhancing the index by creating good citizens for society; corruption 
adjustments with sufficient minds 

GE2400102 จิตวิทยาท่ัวไป                          3(3-0-6) 
 General Psychology   

ท่ีมาและความสําคัญของจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์สรีรวิทยาท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม  
Background and significance of 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 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  

ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs; 
religion; tradition; rice culture; local wisdom 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  3(3-0-6) 
 Personality Development   

ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เก่ียวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว   
มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์  
Definition and importance 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 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self-Development   

แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ การ
พัฒนาการทํางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิต
และการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข  
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 

GE2400109 ทักษะการรู้สารสนเทศ                 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills   

การรู้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การประเมิน
และการคัดเลือกสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอ้างอิง บรรณานุกรมและจริยธรรม 
การใช้สารสนเทศ 
Information literacy; information resources and collection; searching; evaluation and 
selection; presentation; citation; bibliography and ethics of information usage 

GE2400110 จิตปัญญาเพ่ือการพัฒนาตน            3(3-0-6) 
 Mental Wisdom for Self-Development  

ความหมายและความสําคัญของจิตและปัญญา การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตการพัฒนา
ปัญญาด้วยการทําสมาธิ การพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้วยการทํา
สมาธิ การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจําวัน 
Definition and importance of mind and wisdom; mental development for quality of 
life; mental development for wisdom; wisdom development through 
meditation, self-development and behavior adaptation through meditation; 
application of meditation for daily life 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

� กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

GE2500101 พลศึกษา                                   1(0-2-1) 
 Physical Education   

หลักการทางพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการ
แข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล การออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Principles of physical education; 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  

ประวัติความเป็นมา  กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝึกทักษะพ้ืนฐาน
การลีลาศในจังหวะต่าง ๆ 
History; etiquettes of social dance; types of social dance; practice of social 
dance 

GE2500103 กีฬาประเภททีม                           1(0-2-1) 
 Team Sports   

หลักการการกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 
Principles 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 
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GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) 
 Individual Sports   

หลักการการกีฬาประเภทบุคคล  ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  กฎ  ระเบียบ  กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 
Principles 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  

ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ ประเภทของนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝึก
ปฏิบัติการเป็นผู้นํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ 
การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม 
Definition and importance of recreation; types of recreation; recreational 
activities; training in recreational leadership; recreational activities for training 
courses; recreational games; camping with appropriate recreational activities 

GE2500106 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย      1(0-2-1) 
 Martial Art with Thai Boxing  

คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย ทักษะและความรู้พ้ืนฐาน
มวยไทย  การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทยไปสู่การออกกําลังกาย
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 
Values and benefits of Thai boxing martial arts; fundamental Thai boxing skills and 
knowledge; applying Thai boxing martial arts to exercise for health in daily life 
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GE2500107 การฝึกด้วยน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ           1(0-2-1) 
 Weight Training for Health   

การออกกําลังกายด้วยกิจกรรมการฝึกด้วยน้ําหนัก ทักษะและความรู้พื้นฐาน การฝึกด้วย
น้ําหนัก การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกด้วยน้ําหนัก  ไปสู่การออกกําลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ในชีวิตประจําวัน 
Exercise with weight training activity; fundamental weight training skills and 
knowledge; applying weight training activity to exercise for health in daily life 

GE2500108 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ                 1(0-2-1) 
 Jogging for Health   

การออกกําลังกายด้วยกิจกรรมการวิ่งเหยาะ ทักษะและความรู้ พ้ืนฐาน การวิ่ งเหยาะ 
การประยุกต์กิจกรรมการวิ่งเหยาะไปสู่การออกกําลังกาย  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพแต่ละบุคคลใน
ชีวิตประจําวันและสุขภาพสังคม 
Exercise with jogging activity; fundamental jogging skills and knowledge; applying 
jogging activity to promote personal and social health with exercise lifestyle in 
daily life 

� กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                             3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics  

ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  
ทฤษฏีบททวินาม  ลําดับ และอนุกรม 
Logic; matrices; counting rules, permutation, and combination; introduction to 
probability; binomial theorem; sequences and series  

GE2600102 สถิติเบ้ืองต้น                                      3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics  

สถิติเชิงพรรณนา  ตัวแปรสุ่ม  การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานและ
การแปลผลจากโปรแกรมสําเร็จรูป 
Descriptive statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis 
testingand the interpretation and results from the statistics package 
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GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                    3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  

มาตราชั่งตวงและการวัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์  พ้ืนท่ีและปริมาตร  
ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชําระ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและ
การให้เหตุผล ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสถิติ 
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   

GE2600104 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0-6) 
 Data Analysis Using Statistical Package Program  

การจัดเตรียมข้อมูล การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกประเภท 
Data preparation; use of statistical package program; descriptive statistics; inferential 
statistics; one-way analysis of variance; categorical data analysis 

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและ
การสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและ
พันธุกรรมของมนุษย์ 
Science and technology; science and natural phenomenon; energy; electricity and 
telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in 
everyday life; evolution and human genome 

GE2700102 ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร     3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management  

ความรู้ทางสิ ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
Knowledge of environment and resource management; ecological principles and 
natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution; 
environmental impact assessment; environment management 
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GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี                        3(3-0-6) 
 Life and Technology  

ว ิท ย า ก า ร ก ับ ก า ร พ ัฒ น าค ุณภ า พช ีว ิต  เ ท ค โ น โ ล ย ีก า ร แ พท ย ์แ ล ะส า ธ า รณ ส ุข 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพลังงาน นาโนเทคโนโลยีและวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์  
Science and life quality; Medical technology and public health; biotechnology; 
energy technology; nanotechnology and materials; information technology and 
computer 

GE2700104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปล่ียนโลก    3(3-0-6) 
 Science and Disruptive Technology  

แนวคิดสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ ผลกระทบของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก และ
การปรับตัวสู่เทคโนโลยีดิจิทัล 
A modern concept in science and technology; technology and innovation for 
life quality development; disruptive technology and human revolution; the 
impact of disruptive technology; and digital technology transformation 

GE2700105 การใช้ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Green Living  

สิ่งแวดล้อมกับการดํารงชีวิต  การพัฒนาท่ียั่งยืนและเมืองสีเขียวปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจําวัน ธุรกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้หลัก 7Rs ในชีวิตประจําวันและ
การทํางาน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะถ่ิน ตัวอย่างกรณีศึกษา 
Environment and human living; sustainable development and green city; 
environmental problem in daily life; green business and circular economy; eco-
friendly consumption and environmental-friendly products selection; 
application of 7Rs in daily life and work; ecotourism and natural endemic 
identity conservation; case study 
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� กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 

GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21  2(2-0-4) 
 World in 21st Century  

โลกาภิวัตน์และความทันสมัย การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจและการเมืองใน
สังคมโลก วิกฤตการพัฒนา ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
Globalization and modernity; digital transformation and political; crises in 
development; global citizenship; creative society, AI in daily life; sustainable 
development; learning society and 21st century skills 

GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ 2(2-0-4) 
 Self-Development for Careers  

การพัฒนาตนเพ่ือการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเป็นสําหรับการทํางาน 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทํางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการและความคิด
สร้างสรรค์สําหรับการเข้าสู่อาชีพ 
Self-development to be hands-on graduates; necessary skills and characteristics to 
work; transformational leadership; personality; teamwork; entrepreneurship  and 
creative thinking to careers 

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก                2(2-0-4) 
 Life and Positive Thinking  

การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การใคร่ครวญด้วย
วิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา 
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical 
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem 
solving 
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GE2810104 การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ    2(2-0-4) 
 Exercise and Sports for Health  

หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายความรู้ เก่ียวกับกิจกรรมทางกาย       
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วย
ตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ําหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ          
การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
The principle of sports science and fitness; knowledge of physical activities; 
enhancing physical fitness for health; self-physical fitness test; food 
consumption; weight control; leisure and recreation activities; the application of 
sport science and exercises for health 

GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                    2(2-0-4) 
 Activities for Health  

ความหมายและความสําคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติท่ีดี  
การดูแลสุขภาพอวัยวะภายนอก กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ อาหารเพ่ือสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิต 
Meaning and importance of health and health care practices; self-care for good 
health practices; external organ health care; recreational activities for health; 
healthy food; mental health promotion 

GE2810106 จิตอาสาและการป้องกันสาธารณภัย     2(2-0-4) 
 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  

จิตอาสา สถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชา ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับสาธารณภัยและ
กิจกรรมจิตอาสากับการป้องกันสาธารณภัย 
Volunteering; Monarchy; the King’s philosophy; basic information about disaster; 
volunteer and disaster prevention activities 

GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ของมนุษย์      2(2-0-4) 
 Human Innovative and Creative Design Thinking  

นิยาม คุณค่าและความสําคัญของการคิดสร้างสรรค์ ประเภทของนวัตกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
เทคนิควิธีการคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ การนําผลงานไปใช้ประโยชน์ 
Definition value and importance of creativity; types of innovations, creativity; 
techniques of thinking methods; creative innovation design; benefits from works 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร 2(2-0-4) 
 I Love RMUTP  

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคคลสําคัญและศิษย์เก่าท่ี
สร้างชื่อเสียงทําคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ชีวิตการเป็นนักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การสร้างจิตสํานึก      
การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม การดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา
โครงการท่ีเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
The establishment of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
(RMUTP); the study on the pride and prestige of RMUTP alumni; student life and 
the university identity's responsibility; student's acceptance and adjustment in 
global society; self-awareness; social contribution; the moral life based on the 
philosophy of sufficiency economy, and university project development 

� กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร ์

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์                        2(2-0-4) 
 Miscellaneous  Mathematics  

เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับการลงทุน  
คณิตกับสุขภาพ 
Technical and conceptual mathematics; mathematical tricks; mathematical art;  
mathematics for forecasting;  mathematics and investment; mathematics and 
health 

GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดํารงชีวิต           2(2-0-4) 
 Science for Living  

อาหารและโภชนาการ ยารักษาโรคและสมุนไพร วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นวัตกรรมท่ี
อยู่อาศัย สุขภาพและโรคอุบัติใหม่ 
Food and nutritional science; medicine and herbs; textile materials and 
clothing; residence innovation; health and emerging diseases 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Material and Application in Daily Life  

วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุสําหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุ
ในงานก่อสร้าง วัสดุสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
Food packaging materials; automotive materials; medical materials; materials for 
clothing; construction materials; material for electric appliance 

GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา   2(2-0-4) 
 Thinking Decision Making and Problem Solving  

ธรรมชาติและระบบการคิด การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญานและ
การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ การลงความเห็นและ        
การตัดสินใจ การต่อรองและการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 
Nature and systems of thinking; analytical thinking and systematic thinking; 
critical thinking and creative thinking; logical thinking and system problem 
solving; judgment and decision making; negotiation and complex problem 
solving 

GE2820105 การเปล่ียนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือความย่ังยืน   4(4-0-8)                                            
 The Transition to Green Technology for Sustainability  

ต้นแบบเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ การจัดการขยะ นวัตกรรม
ชีวภาพ วัสดุสําหรับเศษฐกิจหมุนเวียน ตลาดคาร์บอน 
Economic model for sustainable development; bio based products; waste 
management; bio innovation; material for a circular economy; carbon markets 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

GE2820106 ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ืออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8)                                            
 Intellectual Property for Green Industry      

อุตสาหกรรมสีเขียว สังคมเศรษฐกิจและนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสีเขียว การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสีเขียวสู่มาตรฐานสากลทรัพย์สินทางปัญญากับอุตสาหกรรมสีเขียวและเครือข่าย 
สีเขียว การคุ้มครองและกลยุทธิ์การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาเบื้องต้น การวางแผน การบริหารจัดการและการประเมินมูลค่าทางทรัพย์สินทางปัญญา
กรณีศึกษา 
Green industry; green industry and green networks for eco-society and eco-
efficiency; driving green industry to international standards; intellectual property 
(IP) and green industry and eco-green networks; IP registration and IP search 
strategies and techniques; introduction to intellectual property law; IP planning 
and valuation; case studies 

� กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 

AD2031101 ภาพร่างและการแสดงแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
 Drawing and Architectural Presentation  
 การร่างภาพทางสถาปัตยกรรม  การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม  การใช้เครื่องมือและ

อุปกรณ์  เทคนิคการสร้างบรรยากาศ  การวางแผนและวิธีการนําเสนอผลงาน  ข้ันตอนและ
วิธีการทําหุ่นจําลอง 

 Architectural sketching; architectural display; tools and equipment; atmospheric 
creating techniques;  planning and method of presentation;  model making 
process 

AD2031102 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม  3(1-4-4) 
 Architectural Drawing  
 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ  เส้นและสัญลักษณ์ในการเขียนแบบ  การเขียน

ภาพรูปทรงเรขาคณิต  การเขียนภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค  การเขียนแปลน รูปด้าน  
รูปตัดและแบบขยาย การเขียนภาพทัศนียภาพ 

 Tool and equipment for drawing; lines and symbols in drawing; geometric shape 
and form drawing; isometric and oblique drawing; plan; elevation; section and 
detail drawing;  perspective drawing 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

AD2031103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
 History of Architecture  
 วิวัฒนาการประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตก  รูปแบบสถาปัตยกรรม 

โครงสร้างและวัสดุก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม  ปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม  
พัฒนาการรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมสมัยประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่
จนถึงปัจจุบัน 

 Evolutionary of architectural history in eastern and western countries; 
architectural style; structural and architectural building materials; factors that 
affect the architectural style; development of prehistoric architecture style; 
ancient history architecture; industrial revolution architecture; modern architecture; 
post modern architecture; architecture today 

AD2031104 สถาปัตยกรรมไทย  3(3-0-6) 
 Thai Architecture  
 ลวดลายทางสถาปัตยกรรมไทย  ศิลปะการตกแต่งสถาปัตยกรรมไทย  แนวคิดด้านรูปทรง

ทางสถาปัตยกรรมไทย  การวางผังส่วนประกอบโครงสร้าง  ระบบการก่อสร้างของอาคารไทย
แบบประเพณีนิยม  ระบบการก่อสร้างอาคารทางศาสนา  การเขียนแบบลวดลายและการทํา
หุ่นจําลองสถาปัตยกรรมไทย   

 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;  Thai 
architecture pattern drawing and model making  

AD2031105 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 
 Computer Aided Basic Design  
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสําหรับการออกแบบพ้ืนฐาน  การสร้างสรรค์งานออกแบบ

เบื้องต้น เทคนิคและวิธีการนําเสนองานออกแบบ 
 Ready-made computer program basic design; preliminary design creation; 

techniques and methods for presenting designs 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

� กลุ่มวิชาหลัก 

AD2032101 หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
 Principles of Architectural Design  
 การออกแบบพ้ืนท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม คุณภาพของท่ีว่าง รูปทรงของสถาปัตยกรรม การจัดระบบ

ความสัมพันธ์ของท่ีว่างสัดส่วนมนุษย์ การทําหุ่นจําลอง การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม 
Architectural space design; quality of space; form of architecture; systematization of 
the relationship of space to human; model making; architectural presentation 

AD2032102 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 Architectural Design Theory  
 องค์ประกอบพ้ืนฐานในงานสถาปัตยกรรม รูปทรงและท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม การจัดระบบ

ความสัมพันธ์ของท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม ระบบทางสัญจร ขนาดและสัดส่วน หลักการออกแบบ
พ้ืนฐาน 

 Basic elements in architecture; Architectural forms and spaces; systematic 
relationship of architectural spaces, circulation systems, sizes and proportions; 
basic design principles 

AD2032103 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4(1-6-5) 
 Architectural Design 1  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2032101 หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม  
 การออกแบบอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก (ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร) แผนภาพความสัมพันธ์ระบบ

ทางสัญจร การวิเคราะห์ผู้ใช้สอย การเขียนทางสถาปัตยกรรม การนําเสนอผลงานการออกแบบ 
ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย ข้อกําหนดเบื้องต้นในการออกแบบอาคาร 
โครงสร้างและวัสดุ 

 Design of small residential buildings (not more than 1,000 square meters); 
circulation relationship diagram; user analysis; architectural drawing; design 
presentation; requirements for use and space size; prerequisites for building 
design; structure and material 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

AD2032204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4(1-6-5) 
 Architectural Design 2  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2032103 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1  
 การออกแบบอาคารเพ่ือการพักอาศัยและการพาณิชย์ขนาดไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร การ

วิเคราะห์ท่ี ต้ัง การรังวัดท่ีต้ังโครงการ ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย 
กฎหมายและข้อกําหนดในการออกแบบอาคาร โครงสร้างและวัสดุ 

 Design of residential and commercial buildings up to 1,000 square meters; site 
analysis; surveying the project location; requirements for use and space size; laws 
and building design requirements; structure and material 

AD2032205 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4(1-6-5) 
 Architectural Design 3  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2032204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2  
 การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวิเคราะห์บริบท การสํารวจ

ท่ีต้ังและบริบท ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย กฎหมายและข้อกําหนดใน  
การออกแบบอาคาร โครงสร้างและวัสดุงานระบบอาคาร 

 Design of public buildings up to 2,000 square meters; context analysis; exploring 
location and context requirements; requirements for use and space size; laws and 
building design requirements; structure and material; materials for building 
systems 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

AD2032306 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 4(1-6-5) 
 Architectural Design 4  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2032205 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3  
 การออกแบบอาคารโครงสร้างพาดกว้างและอาคารสาธารณะขนาด 2,000-10,000 ตารางเมตร

รายละเอียดวัสดุและวิธีการในการก่อสร้าง การศึกษาทดลองเก่ียวกับรายละเอียดและวัสดุท่ีใช้ใน
งานก่อสร้าง ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยกฎหมาย และข้อกําหนดใน    
การออกแบบอาคาร โครงสร้างและวัสดุงานระบบอาคารการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

 Design of sloping structure building and public buildings of 2000-10,000 square 
meters; details of materials and construction methods; an experimental study of 
details and materials used in construction; requirements for use and size of living 
space; laws and building design requirements; structures and materials for building 
systems; data analysis for architectural design 

AD2032307 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 4(1-6-5) 
 Architectural Design 5  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2032306 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4  
 การออกแบบอาคารอาคารสูง การฝึกออกแบบโดยใช้กระบวนการเชิงการวิจัยเป็นพ้ืนฐาน      

การจัดทําข้อมูลและนําเสนอผลงานแบบมืออาชีพ ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพ้ืนท่ีใช้
สอย กฎหมายและข้อกําหนดในการออกแบบอาคาร โครงสร้างและวัสดุ งานระบบอาคาร 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

 Design of high-rise building; research-based design practice; data preparation and 
professional presentations; requirements for use and space size; laws and building 
design requirements; structure and materials; building systems; project feasibility 
study 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

AD2032408 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4(1-6-5) 
 Architectural Design 6   
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2032307 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5  
 การออกแบบอาคารท่ีมีการใช้งานเฉพาะและอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษเกิน 10,000 ตาราง

เมตร การวิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีใช้สอยและระบบทางสัญจรของอาคารท่ีมี
ซับซ้อนทางการใช้งาน ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย กฎหมายและ
ข้อกําหนดในการออกแบบอาคาร โครงสร้างและวัสดุ งานระบบอาคาร 

 Design of functional buildings and extra-large public buildings exceeding 10,000 
square meters; analysis and preparation of data on the usable area and ciruelation 
system of complex functional buildings; requirements for use and space size; laws 
and building design requirements; structure and materials; building system 

AD2032509 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4(1-6-5) 
 Architectural Design 7   
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2032408 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6  
 รายวิชาเรียนควบคู่ : AD2032511 โครงร่างวิทยานิพนธ์  
 การบูรณาการการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมกับเทคโนโลยีการก่อสร้างเพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การจัดทําโครงการวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามความสนใจรายบุคคล การจัดนิทรรศการ และ   
การนําเสนอผลงานการออกแบบ ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย กฎหมาย
และข้อกําหนดในการออกแบบอาคาร โครงสร้างและวัสดุ งานระบบอาคาร 

 Integration of architectural design with construction technology to prepare thesis 
project; individual interest based education; exhibitions and design presentations; 
requirements for use and space size; laws and building design requirements; 
structure and materials; building system 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

AD2032410 การจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
 Preparation of Project Programming for Architectural Design  
 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกําหนดลักษณะโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการของ

โครงการ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้สอย การวิเคราะห์พ้ืนท่ีใช้สอย การวิเคราะห์กฎหมายผังเมืองและ
กฎหมายควบคุมอาคาร การวิเคราะห์สภาพท่ีต้ังโครงการ การวางกรอบแนวคิดของโครงการ   
การจัดทํารายละเอียดโครงการ 

 Data collection and analysis to characterize the project; analysis of project needs; 
user group analysis; usable area analysis; analysis of city planning law and building 
control law; analysis of project site conditions; project conceptualization 
preparation of project details 

AD2032511 โครงร่างวิทยานิพนธ์  2(1-2-3) 
 Thesis Proposal  
 รายวิชาเรียนควบคู่ : AD2032509 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7  
 ความหมายและคําจํากัดความของวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์และขอบเขตของวิทยานิพนธ์ทาง

สถาปัตยกรรม รูปแบบและประเภทของโครงการวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม ระเบียบวิธีวิจัย
และการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับวิชาวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม การกําหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม 

 Meaning/definition of thesis; objectives and scope of the architectural thesis; 
format and type of architectural thesis project; research methods and data 
collection for architectural thesis; determination of architectural thesis topics; 
architectural thesis outline 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

AD2032512 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 Thesis  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2032511 โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

                         AD2032509 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 
 

 การจัดทําวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใต้คําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์    
การจัดทําแบบร่างทางสถาปัตยกรรม การจัดทําผลงานข้ันสุดท้ายทางสถาปัตยกรรม การจัดทํา
แบบโครงสร้างและงานระบบอาคาร การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ การจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 Architectural thesis preparation under the guidance of thesis advisor; architectural 
drafting; the preparation of the final architectural works; preparation of structural 
drawings and building system; thesis presentation exhibition for dissemination of 
thesis 

� กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 

AD2033101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 3(2-2-5) 
 Construction Technology 1  

 
คุณสมบัติพ้ืนฐานวัสดุ วิธีการก่อสร้าง ระบบโครงสร้างอาคารไม้ เหล็ก งานระบบอาคาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการก่อสร้างกับงานสถาปัตยกรรมอาคารขนาดเล็ก ฝึกทักษะ
ปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง ทัศนศึกษาดูงานโครงการ  

 

Basic properties of materials; construction method; wood, steel building 
structure system; building system; relationship between construction 
technology and small building architecture; practice skills in construction detail 
drawing; project field trip 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

AD2033202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 3(2-2-5) 
 Construction Technology 2  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2033101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1  

 
วิธีการก่อสร้าง วัสดุ ระบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก งานระบบอาคาร ความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีการก่อสร้างกับงานสถาปัตยกรรมอาคารท่ีพักอาศัยก่ึงพาณิชยกรรมก่ึง
สาธารณะ ฝึกทักษะปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง ทัศนศึกษาดูงานโครงการ  

 

Construction methods; materials; reinforced concrete building structure system; 
building system; relationship between construction technology and architecture 
for semi residential commercial and public buildings; practice skills in detailed 
construction drawing practice; project field trip 

AD2033203 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 3(2-2-5) 
 Construction Technology 3  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2033202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2  

 
วิธีการก่อสร้าง ระบบโครงสร้าง งานระบบอาคาร วัสดุ ระบบประสานทางพิกัด การติดต้ัง
ชิ้นส่วนอาคารสําเร็จรูป ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการก่อสร้างกับงานสถาปัตยกรรม
อาคารสาธารณะ ฝึกทักษะปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง ทัศนศึกษาดูงานโครงการ  

 

Construction methods; structural system; building system; material; coordinate 
system; installing prefabricated building parts; relationship between 
construction technology and public building architecture; practice skills in 
detailed construction drawing practice; project field trip 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

AD2033304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4 3(2-2-5) 
 Construction Technology 4  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2033203 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3  

 

วิธีการก่อสร้างอาคารช่วงพาดกว้างด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างต่าง ๆ การเลือกใช้โครงสร้างพิเศษ 
วัสดุ การติดต้ังและรอยต่อ งานระบบอาคารท่ีเก่ียวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี     
การก่อสร้างกับงานสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ฝึกทักษะปฏิบัติการออกแบบเชิง
ทดลองโครงสร้างช่วงพาดกว้าง เขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง ทัศนศึกษาดูงานโครงการ  

 

Construction method of a wide span building with various structural 
technologies; selection of special structures; materials; installation and joints; 
related building system; relationship between construction technology and the 
architecture of large public buildings; practice skills in the experimental design 
of wide span structures; a detailed construction drawing; project field trip 

AD2033305 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5 3(2-2-5) 
 Construction Technology 5  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2033304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4  

 

วิธีการก่อสร้างขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง ระบบโครงสร้างและเทคโนโลยีเปลือกอาคาร   
งานระบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการก่อสร้างกับ
งานสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง ฝึกทักษะปฏิบัติการคํานวณงาน  
ระบบบริการอาคารเบื้องต้น  ออกแบบและเขียนแบบรายละเอียดการติดต้ังการเตรียมพ้ืนท่ี
สําหรับอุปกรณ์ ทัศนศึกษาดูงานโครงการ 

 

Construction method of a build extra-large and tall buildings; structural systems 
and building envelope technology; various systems and building equipment; the 
relationship between construction technology and extra-large buildings and 
high-rise building. practicing skills in calculating basic building service system 
work; designing and drawing detailed installation drawings; preparing areas for 
equipment; project field trip 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

AD2033406 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 6 3(2-2-5) 
 Construction Technology 6  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2033305 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5  

 

วิธีการก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้างกับงานสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษ
เพ่ือการใช้งานเฉพาะทาง ประเภทโรงพยาบาล สถานีขนส่ง หรืออาคารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ระบบโครงสร้างและเทคโนโลยีเปลือกอาคาร งานระบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร ฝึก
ทักษะปฏิบัติการคํานวณงานระบบบริการอาคารเบื้องต้น ออกแบบเขียนแบบรายละเอียด   
การติดต้ังการเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับอุปกรณ์ ทัศนศึกษาดูงานโครงการ  

 

Construction methods; construction technology and the architecture of extra-
large public buildings for specific use; type of hospital; bus station or other 
related buildings; structural systems and building envelope technology; various 
systems and building equipment; the relationship between construction 
technology and extra-large buildings and high-rise building; practicing skills in 
calculating basic building service system work; designing and drawing detailed 
installation drawings; preparing areas for equipment; project field trip 

AD2033207 โครงสร้างอาคาร 1  2(1-2-3) 
 Building Structure 1  

 

หลักการทางกลศาสตร์ พ้ืนฐานกําลังของวัสดุ ประเภทของโครงสร้างอาคาร การออกแบบและ
คํานวณแรงปฏิกิริยา การเขียนไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การหาแรงในชิ้นส่วน
โครงถัก การโก่งตัวของโครงสร้าง การคํานวณโครงสร้างไม้ คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของไม้ 
ลักษณะโครงสร้างประกอบของไม้ ศึกษาเทคนิคการออกแบบโครงสร้าง 

 

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;  calculations of wood structure; mechanical 
properties of wood;  structure of wood;  structural techniques design study 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

AD2033208 โครงสร้างอาคาร 2 2(1-2-3) 
 Building Structure 2  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2033207 โครงสร้างอาคาร 1  

 
การคํานวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก การคํานวณพ้ืน เสา คาน บันได  
การคํานวณ ฐานรากและกําแพง การรับน้ําหนักโครงสร้าง การออกแบบและคํานวณอาคาร
ขนาดเล็ก ศึกษาเทคนิคการออกแบบโครงสร้าง 

 

Calculations of reinforced concrete structures and steel 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 

AD2033309 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงาน 1 3(1-4-4) 
 Construction Management and Supervision Technique 1  

 

การบริหารงานก่อสร้าง การเตรียมแผนงานการก่อสร้างและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง  
กระบวนการก่อสร้าง งานก่อสร้างคอนกรีตหล่อกับท่ี การหล่อคอนกรีตสําเร็จ การติดต้ัง
โครงสร้างเหล็ก  ส่วนประกอบโครงสร้างภายในและภายนอกของอาคาร ศึกษาเทคนิค       
การควบคุมงานก่อสร้าง 

 

Construction management; preparation of construction plans and construction-
related documents; construction process; cast concrete construction; concrete 
casting; steel structure; installation internal and external structural components 
of a building; study construction supervision techniques 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

AD2033310 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงาน 2 3(1-4-4) 
 Construction Management and Supervision Technique 2  

 รายวิชาบังคับก่อน : AD2033309 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงาน 1 

 

การบริหารงานก่อสร้าง การเตรียมสถานท่ีเพ่ือก่อสร้าง การเริ่มงานก่อสร้าง การวางแผนงาน
กระบวนการก่อสร้างอาคาร การประสานงานกับงานโครงสร้างและงานระบบ การตรวจสอบ
อาคารและคุณภาพงานก่อสร้าง ศึกษางานออกแบบอาคาร ศึกษาเทคนิคการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

 

Construction management; preparing the site for construction; start of 
construction; planning the building construction process; coordination with 
structural and system works; building inspection and construction quality; study 
building design; study construction supervision techniques 

� กลุ่มวิชาสนับสนุน 

AD2034201 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม                                         2(1-2-3) 
 Computer Aided Architectural Drawing  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2031105 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบพ้ืนฐาน  

 

การติดต้ังโปรแกรม การใช้คําสั่งสําเร็จรูปเพ่ือการเขียนแบบ การเขียนแบบมาตรฐานการยื่น 
ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารพักอาศัยชั้นเดียว สารบัญแบบ รายการประกอบแบบ ผังบริเวณ   
ผังพ้ืน รูปด้าน รูปตัด แบบขยายประตู-หน้าต่าง แบบขยายห้องน้ํา การรวบรวมเล่มและการสั่ง
พิมพ์งาน   

 

Program installation; using ready-made commands for architectural drawing; 
drawing a standard construction permit application form; single-storey 
residential building; table of contents; assembly list; layout plan; floor plan; 
elevation; section; door-window detail drawing; bathroom detail drawing; 
collection of book and ordering print 
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AD2034202 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรม                                         2(1-2-3) 
 Computer Aided Architectural Design  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2034201 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม                                         

 
การติดต้ังโปรแกรม การใช้คําสั่งสําเร็จรูปเพ่ือการออกแบบ การสร้างหุ่นจําลองอาคาร 3 มิติ
ภายนอกอาคารและภายในอาคาร การนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  

 
Program installation; using ready-made commands for architectural design; 3D 
modeling of buildings outside the building and inside the building; presentation 
of work in still images and animations 

AD2034303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง 2(1-2-3) 
 Computer Aided Construction Management  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2034202 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรม                                         

 
การติดต้ังโปรแกรม การใช้คําสั่งสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารงานก่อสร้าง การวางแผนและ
บริหารงานก่อสร้าง การสร้างแบบจําลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เพ่ือการวางแผนและบริหาร
เวลา เงิน ทรัพยากร และคุณภาพในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

 

Program installation; using ready-made commands for construction 
management; construction planning and management; building information 
model (BIM) for planning and managing time; money; resources and quality in 
the construction industry 

AD2034204 สถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4) 
 Interior Architecture  

 

ทฤษฎีในการออกแบบตกแต่งภายใน พฤติกรรมการใช้สอยพ้ืนท่ี การเคลื่อนไหวของมนุษย์ใน
เชิงการยศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กับรูปแบบเครื่องเรือน การจัดคุณค่าของท่ีว่างภายใน การสร้าง
บรรยากาศภายในจากการตกแต่ง การเลือกใช้วัสดุ พ้ืนผิว สี การให้แสง และคุณค่าของแสง 
การจัดองค์ประกอบภายในท่ีเน้นการคํานึง ถึง อุปกรณ์อาคารและงานระบบอาคาร             
การออกแบบเครื่องเรือนและการออกแบบตกแต่งภายใน 

 

Interior design theory; space use behavior; ergonomic human movement in 
relation to furniture style; valuing the internal space; creating an interior 
atmosphere through decoration; selection of materials, textures, colors, lighting 
and the value of light; arrangement of internal components that focus on 
building equipment and building systems; furniture design and interior design 
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AD2034205 การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
 Site Planning and Landscape Architecture  

 

องค์ความรู้เบื้องต้นของงานภูมิสถาปัตยกรรม หลักการ ทฤษฎี แนวคิดและวิวัฒนาการของงาน
ภูมิสถาปัตยกรรม ขอบเขตงานท่ีเก่ียวข้อง กระบวนการของการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม 
กระบวนการวางผังบริเวณ การวิเคราะห์พ้ืนท่ีออกแบบ การวิเคราะห์โปรแกรมและผู้ใช้งาน 
หลักการและมาตรฐานการวางผังบริเวณ ระบบการแบ่งเขตการใช้ท่ีดิน ระบบทางสัญจร     
การสร้างสุนทรียภาพในการวางผังบริเวณ การวิเคราะห์กรณีศึกษาหลากหลายรูปแบบใน    
การวางผังบริเวณ 

 

Fundamentals of landscape architecture; principles; theories; concepts and 
evolution of landscape architecture; relevant work scope; process of designing 
landscape architecture; site planning process; design area analysis; program and 
user analysis; principles and standards of area planning; land use zoning system; 
circulation system; aesthetics in area planning; analysis of various case studies in 
area planning 

AD2034206 สถาปัตยกรรมย่ังยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Architecture  

 

การออกแบบและทฤษฎีสถาปัตยกรรมยั่งยืน แนวคิดทางสถาปัตยกรรม อาคารท่ีได้รับ       
การยอมรับว่าเป็นอาคารสีเขียว  การออกแบบและการสร้างอาคารท่ีคํานึงถึงสภาพแวดล้อม 
การวางผังบริเวณท่ีสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม การออกแบบและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน     
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและภายนอก  การวางผังและองค์ประกอบทาง
กายภาพของชุมชน  

 

Sustainable architecture design and theory; architectural concepts;  green 
building; designing and building a environment friendly project; site planning in 
relation to the environment; sustainable community design and development;  
analysis of the relationship between internal and external communities;  layout 
and physical elements of the community 
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AD2034307 ผังเมืองเบ้ืองต้น  3(2-2-5) 
 Introduction to Urban Planning  

 
การผังเมืองเบื้องต้น กําเนิดและวิวัฒนาการของการวางแผนและผังเมืองในต่างประเทศ ทฤษฎี
หลัก ๆ ในการออกแบบชุมชนเมือง วิวัฒนาการผังเมืองในประเทศไทย กระบวนการวางแผน
และผังเมืองผังเมืองเฉพาะ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับผังเมือง ปฏิบัติการวางผังเมืองเฉพาะ 

 

Introduction to urban planning; the origin and evolution of planning and urban 
planning in foreign countries; major theories in urban design; the evolution of 
urban planning in Thailand; planning process and specific urban planning; laws 
related to urban planning; specific urban planning operations 

AD2034308 การประมาณราคาก่อสร้าง  3(1-4-4) 
 Construction Cost Estimation  

 
การประมาณราคาก่อสร้าง การจัดหมวดหมู่การก่อสร้าง การคํานวณพ้ืนท่ีปริมาณวัสดุราคา  
ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่าย การประมาณราคาค่าก่อสร้างตามหมวดงานจากแบบ   
ก่อสร้างจริง 

 
Construction cost estimation; construction classification; area calculation; 
quantity of materials; cost of materials; labor costs and expenses; construction 
cost estimation by job category from actual construction drawings 

AD2034309 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถาปัตยกรรม 2(2-0-4) 
 Architectural Project Feasibility Study  

 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน     
การประเมินค่าใช้จ่ายและผลกําไร  การประเมินโครงการ 

 
Economics; finance; marketing; advertising and public relations; profits analysis;  
assessing the costs and profits;  evaluation of project 

AD2034410 วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม  2(2-0-4) 
 Architecture Profession  

 
วิชาชีพสถาปัตยกรรม ทางเลือกการปฏิบัติวิชาชีพ กฎหมายและวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  
ข้ันตอนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

 
Architectural profession; alternative professional practice; legal and professional;  
professional ethics;  procedures architecture 

 



72 
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AD2034411 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education  

 
กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน
อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนําเสนองาน 

 
Cooperative education process; selecting establishments and job applications; 
job  interviews; personality development; labor law and professional ethics; 
quality system  and safety; report writing and presentation 

� กลุ่มวิชาชีพเลือก 

AD2035401 สหกิจศึกษาทางสถาปัตยกรรม  6(0-40-0) 
 Cooperative Education for Architecture  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2034411 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  

 

ปฏิบัติงานจริงด้านงานสถาปัตยกรรมเสมือนพนักงานของสถานประกอบการในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ในตําแหน่งงานท่ีตรงกับสายวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทํารายงานการปฎิบัติงานหรือรายงานการทําโครงงานภายใต้     
การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ 

 

Practice working in architecture as an employee of an establishment in a 
government, state enterprise or private sector in a position that is relevant to 
the architecture profession for not less than 16 weeks; accomplishing the work 
report or project report under the supervision of the supervisor and teacher 

AD2035402 การฝึกงานทางสถาปัตยกรรม 3(0-40-0) 
 Practice for Architecture  
 รายวิชาบังคับก่อน : AD2034411 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
 ฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมในสถานประกอบการในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน เป็นระยะเวลาในการปฏิบัติไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 Professional  training in a workplace of architectural professional practice in 

government agencies, state enterprise or limited company at least 8 
consecutive weeks 
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AD2035303 การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร 3(2-2-5) 
 Building Development and Renovation  

 
การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร เทคนิคการก่อสร้างอาคาร วัสดุในการก่อสร้าง เทคโนโลยี
พ้ืนฐาน องค์ประกอบของอาคาร โครงสร้างและการต่อเติมอาคาร งานระบบท่ีเก่ียวข้องกับ 
การปรับปรุงอาคาร 

 
Building development and renovation; technical building construction; materials 
of construction; technology infrastructure; elements of buildings; structure and 
renovation; system involves the renovation of building  

AD2035304 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงาน 3(3-0-6) 
 Green Building Innovation Technology  

 

การออกแบบสถาปัตยกรรมกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ระบบพลังงาน วงจรอายุอาคาร ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการออกแบบอาคาร กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน และ   
การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมทางด้านระบบ
โครงสร้าง ระบบก่อสร้าง ระบบอาคาร การจัดการทรัพยากรอาคาร 

 

Architectural designs with environmental issues; energy systems; lifecycle building;  
factors affecting building design; laws and regulations related to building energy 
conservation; and material and innovative technology in architectural design; 
innovation infrastructure; construction system; building systems;  management 
building 

AD2035305 สถาปัตยกรรมชุมชน 3(2-2-5) 
 Community Architecture  

 
การออกแบบสถาปัตยกรรมชุมชน กระบวนการออกแบบ เครื ่องมือที่ใช้ในการสร้าง     
ความเป็นชุมชน  การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของคน  กลยุทธ์ในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและชุมชน 

 
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 
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AD2035306 การออกแบบชุมชนเมือง 3(1-4-4) 
 Urban Design  

 
การออกแบบสภาพแวดล้อมเมือง ภูมิสถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อม แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมือง 

 
Urban environment design; landscape architecture and urban area; the effect to 
environment; design and develop of the urban area 

AD2035307 สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน  3(2-2-5) 
 Vernacular Architecture  

 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในแต่ละภู มิภาค วัสดุและโครงสร้างพ้ืนถ่ิน ความสัมพันธ์ของ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินกับวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
Native architecture in each region; materials and native structures; native 
architecture and culture;  traditions and way of life;  sustainability development 

AD2035308 กฎหมายในงานสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 Law and Regulation Architecture  

 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม การประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม  
การวิเคราะห์กฎหมายเพ่ือนําไปใช้ประกอบวิชาชีพ 

 
Laws and regulations related to architectural design; architectural practice;  
analysis of the law in architecture profession 

AD2035309 การตลาดเพ่ือการออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 Marketing for Real-estate Project Design  

 
กลยุทธ์ในการนําเสนอขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ สภาพแวดล้อมการตลาด ส่วนประสม
การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทางการตลาด โอกาสทางการตลาด กลยุทธ์ทาง
การตลาด การสื่อสารทางการตลาด  

 
Strategies for selling real estate projects; marketing environment; marketing mix 
and consumer behavior; marketing factors; market opportunity; marketing 
strategy; marketing communication  
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AD2035310 การออกแบบรายละเอียดสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
 Architectural Detail Design  

 
การออกแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมในส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เทคนิคในการ
เลือกวัสดุ การสร้างความลงตัวและความสวยงามจากการใช้วัสดุ วิธีการ ข้ันตอน และเทคนิค
การก่อสร้างท่ีเหมาะสม  

 
Design of architectural details of building components, Material selection 
technique; creating a perfect fit and aesthetic using materials; appropriate 
methods; procedures and construction technique 

AD2035311 สุนทรียศาสตร์สําหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
 Aesthetics for Architectural Design  

 
ปรัชญาและแนวความคิดตะวันออกและตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดทาง
สุนทรียศาสตร์ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน
สถาปัตยกรรม 

 
Philosophical and concepts of east and west in architectural design; the 
concepts of aesthetics; the creative process; inspiration for creative architecture 

AD2035312 การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
 Architectural Photography  

 
การนําเสนอสถาปัตยกรรมผ่านมุมมองของการถ่ายภาพ หลักการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบ
ภาพ การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
Presentation of architecture through a photographic perspective; photography 
principles; photograph composition; the uses of photography devices; 
techniques for retouching photos with a computer 
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3.2 ช่ือ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
ลําดับ 

ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน, 
พ.ศ./ค.ศ. 

 
ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองล่าสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นายศรัณยู สว่างเมฆ  
อาจารย์  
สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม),  
มหาวิทยาลัยศรีปทมุ, 2551          

ศรัณยู สว่างเมฆ (2564). การศึกษาและพัฒนาบูธจําหน่ายสินค้า
โอทอปเคล่ือนที่แบบถอดประกอบสะทอ้นอตัลักษณ์ศิลปะล้านนา
จากวัสดุธรรมชาติในทอ้งถิน่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน: กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน.   ใน
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9 เรือ่ง    “การ
ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 
(หน้า 187-198). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนนัทา 

13 13 13 13 13 

2 นายแทนศรทัธา อติอนุวรรตน ์
อาจารย์  
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม),  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม),  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555         

ปริณัน บานชื่น, แทนศรทัธา อตอินวุรรตน์ (2564). การศึกษาและ
พัฒนาเพ่ือออกแบบโรงเรอืนเพาะเห็ดสําหรบัติดตั้งภายในโรงเรียน
วัฒนาธรรมชนเผ่าเดก็กําพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. ในการประชมุสวนสุนนัทาวชิาการ ครั้งที่ 9 วันที่ 
17-18 มิถุนายน 2564 (หน้า 710-719). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

13 13 13 13 13 

3 นายปริณัน บานชื่น 
อาจารย์  
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม),  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม),  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555         

ปริณัน บานชื่น, แทนศรทัธา อตอินวุรรตน์ (2564). การศึกษาและ
พัฒนาเพ่ือออกแบบโรงเรอืนเพาะเห็ดสําหรบัติดตั้งภายในโรงเรียน
วัฒนาธรรมชนเผ่าเดก็กําพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. ในการประชมุสวนสุนนัทาวชิาการ ครั้งที่ 9 วันที่ 
17-18 มิถุนายน 2564 (หน้า 710-719). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

13 13 13 13 13 

4 นายศาสตรา ศรีหาภาค 
อาจารย์  
Ph.D. (Urban Science),  
Meijo University, Japan, 2018 
คพ.ม. (การพัฒนาอสังหารมิทรัพย์), 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2557 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 

กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์, ศาสตรา ศรีหาภาค, มนตธ์ัช มะกลํ่าทอง. 
(2564). การประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านว่างในญี่ปุ่น
กับบริบทไทย. สาระศาสตร:์ สถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่
เกี่ยวเนื่อง 3/2021 (หน้า 690-703). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

13 13 13 13 13 

5 นายธธนา กมลนรากิธรักษา 
อาจารย์ 
ผ.ม. (การวางผังเมือง), 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2551 
ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545 
 

ศาสตรา ศรีหาภาค, พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ และธธนา กมลนรา
กิธรกัษา (2564). การบูรณาการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบ
ผ่านกระบวนการมีส่วนรว่ม: กรณีศึกษา แนวทางการออกแบบ
อุทยานสวนป่าไผ่บ้านม้าร้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ.์             
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่6 ประจําปี 2564 
นวัตกรรมการจัดการ : การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมบน
วิถีปกติใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (หน้า 14-24). ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

13 13 13 13 13 
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3.2.2 อาจารย์ประจํา 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวฒุิ (สาขาวิชา) สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ. 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 นายนพดล คล้ายวิเศษ, อาจารย์ 

สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2555 
สถ.บ. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี 2552 

13 13 13 13 13 

2 นางสาวรจุิวรรณ อนัสงคราม, อาจารย์  
สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552 

13 13 13 13 13 

3 นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ, อาจารย์ 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2557 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

13 13 13 13 13 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒ ิ ตําแหน่งทางวิชาการ/
ตําแหน่ง 

สถานท่ีทํางาน 

1 นายตรีนิติ บุญกิจการ 
 

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) ท่ีปรึกษาอิสระ/
สถาปนิก 

ท่ีปรึกษาตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบ 
(ICE)  โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพาน
ใหม่ - คูคต 

2 นายศักดา ทองหวั่น 

 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) 
ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

หัวหน้าสถาปนิก บริษัท เอ็ม.เค.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
494/2 ซอยศธรทิพย์ ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง   
เขตยานนาวา กทม. 10120 

3 นายวัชรพัทธ์  
พิชัยสัตย ์

 

คพ.ม. (การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์) 
สถ.ม. (สถาปัยกรรม) 

สถาปนิก 82/4 ม.พิบูลย์ทาวน์โฮม ซ.พิบูลสงคราม 22 แยก 6         
ถ.พิบูลสงคราม ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

4 นายสุทัศน์  
สัมภวะมนตรี 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

สถาปนิก บริษัท กรีนรีโวลต์ จํากัด 318 อาคาร DOB                  

ถนนมหาพฤฒาราม แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

5 นายธนัญชัย ลิมปาคม 

 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

อาจารย์ประจาํ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347    
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
12000 

6 นายจกัรพงศ์                  
ไชยานุพัทธกุล 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมและการ
บริหาร) 
ค.อ.บ. (การก่อสร้าง) 

อาจารย์ประจาํ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 96 หมู่ 3          

ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
73170 

7 นายสุตินัย ยามศรีสุข สถ.ม. (สถาปัตยกรรม)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

ประธานกรรมการ บริษัท คอมพาวด์ เอ จํากัด 192/29 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย 
ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม (สหกิจศึกษา/การฝึกงาน/การฝึกสอน) 

จากการสํารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต และการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

ท่ีเก่ียวข้องในรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) พบว่าสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต มี

ความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรจึงกําหนดให้มี

รายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงจัดไว้ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษามีดังนี้ 

(1) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ 

(2) บูรณาการองค์ความรู้ท่ีเรียนมาเข้ากับงานท่ีได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ และ

แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนด้วยเครื่องมือท่ีเหมาะสม ตามบริบทของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลท่ีมีอยู่อย่าง

เป็นระบบ 

(3) มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม จากสถานประกอบการอย่างมี

ประสิทธิผล และเข้าใจข้ันตอนหรือกระบวนการผลิตในสภาพการทํางานจริง 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

(5) มีการสื่อสารในองค์กรท่ีดี มีความตระหนักในการใช้หรือสื่อสารด้วยภาษาอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องใน

รูปแบบของการนําเสนอ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงดิจิทัลได้อย่างม่ันใจยิ่งข้ึน 

4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์ 

การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพ่ือการแก้ปัญหาหรือ

ประยุกต์ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้า

พัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรม ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยทําวิทยานิพนธ์คนละ 1 

โครงการ กําหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและทํารายงานตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดมีการส่งรายงานและ/หรือนําเสนอผลงานตามกําหนดเวลา 

    5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

การจัดทําวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใต้คําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์   

การจัดทําแบบร่างทางสถาปัตยกรรม การจัดทําผลงานข้ันสุดท้ายทางสถาปัตยกรรม การจัดทําแบบ

โครงสร้างและงานระบบอาคาร การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ การจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์ 

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถจัดทําวิทยานิพนธ์โดยใช้องค์ความรู้ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จาก

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี วิชาการ และวิจัยด้านสถาปัตยกรรมมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิด

อย่างมีระบบ สืบค้น ตีความ ประเมินข้อมูล และบูรณาการความรู้เพ่ือการศึกษาปัญหาท่ีซับซ้อนและ

เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม และมี       

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

    5.3 ช่วงเวลา 

           ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 5  

    5.4 จํานวนหน่วยกิต 

           9 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 

นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ์ และการออกแบบสถาปัตยกรรม 7 เพ่ือจัดทําเค้า

โครงงานวิทยานิพนธ์ท่ีนักศึกษาสนใจ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา ดําเนินการตามแผนในเค้าโครงงาน

วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการจัดเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ โดยการให้คําปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยนักศึกษาต้องจัดทํารายงานตามแบบท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบหรือประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องนําเสนอผลการดําเนินการ

วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการสอบหรือประเมินวิทยานิพนธ์ ท่ีคณะแต่งต้ัง รูปแบบ

และเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามท่ีกําหนดด้วยหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. นักปฏิบัติมืออาชีพ 
(Professional Practitioners) 

การฝึกปฏิบัติกระบวนการออกแบบ เขียนแบบ การแสดงแบบและ   
การนํา เสนอผลงาน ปฏิบั ติกระบวนการวิจัย การศึกษาค้นคว้า        
การทดลอง การทดสอบ การทํางานเป็นกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การทําโครงการ การปฏิบัติงานภาคสนาม การฝึกงาน การปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา การอบรมบ่มเพาะนิสัยการเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณ การให้เกียรติผู้อ่ืน การรู้กาลเทศะ ความรับผิดชอบต่องาน 
พันธสัญญาต่อคุณภาพงาน ความซ่ือสัตย์และการตรงต่อเวลา 

2. นักสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creator and Innovator) 

ปฏิบัติการทางการออกแบบ ทักษะฝีมือ และทักษะเชิงช่าง การเขียน
ภาพ การแสดงแบบและผลงาน การทําหุ่นจําลอง การสร้างชิ้นงาน    
การทํางานศิลปะและงานท่ีแสดงออกทางความคิด สร้างสรรค์ พ้ืนฐาน
ทักษะการก่อสร้าง การริเริ่มและพัฒนาโครงการ สถาปัตยกรรม      
การออกแบบสถาปั ตยกรรม  การออกแบบเชิ งพหุ ส าขาวิ ช า            
การออกแบบและพัฒนารายละเอียดงานสถาปัตยกรรม การออกแบบ
และพัฒนาระบบหรือวิธีการก่อสร้าง การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบอาคาร การประยุกต์ใช้และพัฒนาวัสดุ การสร้างความคิด 
ออกแบบ และนําเสนอรูปแบบโครงการ การใช้สอย และสถาปัตยกรรม
แบบใหม่ท่ีทันสมัย 

3. นักเทคโนโลยี (Technologist) ปฏิบัติการเชิงทดลอง ทดสอบ ศึกษาวิจัย ออกแบบและพัฒนาทาง 
เทคโนโลยีอาคารตามแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืน การควบคุมสภาวะ
แวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบ การเขียนแบบ การนําเสนอ และการสร้างแบบจําลอง
สารสนเทศอาคาร 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน     

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม 

(2) มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม 

(2) มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 

(2) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบโดยการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้นํา
กลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

(3) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

(4) จัดกิจกรรมประเด็นคุณธรรม จริยธรรมท่ีกําลังพูดคุยในสังคม 

(5) สร้างความตระหนักในด้านจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดเวลาท่ี
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

(3) ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ 

(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขา 

(3) สามารถนําผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

(3) สามารถนําผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

(2) มอบหมายให้นักศึกษาทําโครงงาน 

(3) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้   

(4) ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จําลอง 

(5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมของผู้เรียน 

(2) ประเมินจากการทดสอบ 

(3) ประเมินจากผลการปฏิบัติจากงานท่ีมอบหมาย 

(4) สังเกตุพฤติกรรมจากการสร้างสถานการณ์จําลอง 

(5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) คิดอย่างมีระบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 

(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือการวิเคราะห์
ปัญหา 

(3) สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือการศึกษาปัญหาท่ีซับซ้อน และเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) คิดอย่างมีระบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 

(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐาน เพ่ือการวิเคราะห์ปัญหา 

(3) สามารถบรูณาการความรู้เพ่ือการศึกษาปัญหาท่ีซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา  

(1) มอบหมายงานท่ีส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

(2) ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา 

(3) ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 

(4) การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน 

(5) การอภิปรายกลุ่ม 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย 

(2) ประเมินจากกิจกรรมด้านทักษะการแก้ปัญหา 

(3) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 

(4) สังเกตุผู้เรียนในด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

     2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

          2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(2) แสดงภาวะผู้นําและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทําและการนําเสนอ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(2) แสดงภาวะผู้นําและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทําและการนําเสนอ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) กําหนดการทํางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นํา การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกัน
เป็นผู้รายงาน 

(2) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น หรือการระดมสมอง โดย    
การจัดอภิปราย มีการเสวนางานท่ีมอบหมายท่ีให้ค้นคว้า 

(3) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับในงานกลุ่ม 

(4) ให้คําแนะนําในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพ่ือส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม 

(5) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการทําหน้าท่ีเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 

(2) ประเมินผลจากการกิจกรรมสมมุติในการเสวนาและการอภิปราย 

(3) ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

(4) ติดตามการทํางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรม
เป็นรายบุคคล 

(5) สังเกตุพฤติกรรมจากกิจกรรมการระดมสมอง 

     2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

(2) สามารถประยุกต์ให้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนําเสนอ
รายงาน 

(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ใน       
การเรียนรู้ สร้างสรรค์ และสื่อสาร  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนําเสนอ
รายงาน 

(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล   
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

(2) มอบงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษานําเสนอหน้าชั้น 

(3) การใช้ศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 

(4) ส่งเสริมการเรียบเรียงข้อมูลและการนําเสนอ โดยให้ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ และ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการนําเสนอต่อชั้นเรียน 

(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 

2.6 ด้านทักษะพิสัย  

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านพิสัย 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ไม่มี  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบท่ีกําหนดได้ 

(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ 

(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพ่ือการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้ 
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย 

(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 

(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 

(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ 

(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 

(5) สนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ 

(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ      

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

(1) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

(2) การประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ 

(3) การประเมินวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

(4) การประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา 



89 
 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
 
 
 

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎเกณฑ์ของสังคม 

มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจรติ 
และมีจิตสาธารณะ 

มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

1) 
 
 
2) 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 

เข้าใจองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาอย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบ 

สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเทคโนโลยี
ของสาขา 

สามารถนําผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
แก้ปัญหาด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1) 
 
 
2) 
 
 
 
3) 
 
 
 
 

คิดอย่างมีระบบบน
พื้นฐานของข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง 

สามารถสืบค้น ตคีวาม 
และประเมินข้อมูล 
แนวคิด และหลักฐาน 
เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา 

สามารถบูรณาการความรู้
เพื่อการศึกษาปัญหาที่
ซับซ้อน และเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหา 

1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
 

มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี และ
ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

แสดงภาวะผู้นําและผู้ตามได้
อย่างเหมาะสม 

มีความรับผิดชอบต่อผลการ
กระทําและการนําเสนอ 

1) 
 
2) 
 
 
3) 
 
 
 
 
4) 
 
 
5) 

เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์
และสถิต ิ

สามารถประยุกต์ให้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษา
ปัญหาและการนําเสนอรายงาน                           
สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือใน
การสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล และแปลความหมาย 
รวมถึงการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม 
สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
หลากหลายอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย ในการเรยีนรู้ สร้างสรรค์ 
และสื่อสาร  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

���� ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู้ 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาภาษาไทย  

GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารธุรกิจ � � � �  � � �  � � �  � � � � 

GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE2100106 การสรรค์สร้างภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต � � � � � � � � � � � � � � � � � 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค � �  � � �  � � � � �    �  

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ � � � � � �  � � � �     �  

GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ � �  �    � � �      �  

GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ � �  �    � � �      �  

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ � �  �    � � � �     �  

GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน � � � �    � � �      �  

GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร � � � �    � � � �     �  

GE2200108 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู ้ � �  � �   � � �      �  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

���� ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู้ 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
GE2200109 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ � �  � �   � � �      �  

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่สาธารณะ 
                และการโต้วาที 

� �  � �   � � � � �    � � 

GE2200111 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์ � � � � �  � � � �  �    � � 

GE2200112 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ � �  � �   � � �  �    �  

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร ์ � �  � �   � � �  �    �  

GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม � �  � �  � � � � � �    � � 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย � �  � �  � �  �  �   �  � 

GE2300102 มนุษย์สัมพันธ์ � �  �  �  � � � � �   � �  

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย �  � �  � � �  � �  � � �  � 

GE2300107 กฎหมายและจรยิธรรมในวิชาชีพ � � �  �  �  � �  �   � �  

GE2300108 อาเซียนศึกษา � �  � �  �  � � �    � �  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

���� ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

 

ความรู้ 
 

 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข � �  � �  � �   � �   �  � 

GE2300111 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  � � � �  �  � � � � �  �  � 

GE2300112 ชุมชนศึกษา  � �  � � � �  �    � �   

GE2300113 วัยใส ใจสะอาด � �   � �  � � � �  � �    

GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป � � � � � � � � � � � �  � � �  

GE2400103 ไทยศึกษา � �  � �   � �  � �   �  � 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ  � � � � � � � � � � �   � �  

GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  � � � �  � �  � �    � �  

GE2400109 ทักษะการรู้สารสนเทศ �  � �  � � �   � �   � � � 

GE2400110 จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน  � � �   �  � � �  �  �  � 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

���� ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 
GE2500101 พลศึกษา � �  �  � �  � � �    � �  
GE2500102 ลีลาศ � �  � �   � �  � � �   �  
GE2500103 กีฬาประเภททีม � � �  � � �  � � �  � �    
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล � � �  � � �  � � �  � �    
GE2500105 นันทนาการ � �  �  �  � � � �    �  � 

GE2500106 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสูด้้วยมวย     
                ไทย 

� � � � �  �  � �  � �  �   

GE2500107 การฝึกด้วยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ � �  �  �  � � �  �  �   � 
GE2500108 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ  � �   � � � �  � �   � �   
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

���� ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน � � � � �  � � � � � � � �  � � 

GE2600102 สถิติเบื้องต้น � � � � �  � � � � � � � � � � � 

GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน � � � � �  � � � � � � � � � � � 

GE2600104 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
                 ทางสถิติ 

� � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน � � � � � � � � � � � � � � � � � 
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร � � � � � � � � � � � �  � �   
GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE2700104 วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเปลีย่นโลก � � � � �  � �  � � �   � � � 
GE2700105 การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

���� ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

 

ความรู้ 
 

 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 
GE2810101 โลกในศตวรรษที่21 �  �  � �   � �    � �   

GE2810102 การพัฒนาตนเพื่ออาชีพ � �  � �  � � � � � �   � �  
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก � �   � �  � � �     � �  
GE2810104 การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ � �  �  � �  � � �   � �   
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ   �   �  �    �     � 
GE2810106 จิตอาสาและการป้องกันสาธารณภัย � �  �   � �  �     �   
GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรม 
                 สร้างสรรค์ของมนุษย์ 

 � �  � �  � � � �   �    

GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร � � � � � � � � � � � � �  � � � 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

���� ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู้ 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร ์ � � � � �  � � � � � � � � �  � 
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดํารงชีวิต � � � � �  � �  � �    � � � 
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน � � � � � � � � � � � �  � � � � 
GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา � � � � � � � � � � � � � � � � � 
GE2820105 การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียว 
                 เพื่อความยั่งยืน 

� �  � �  � �  � � �   � � � 

GE2820106 ทรัพย์สินทางปัญญากับอุตสาหกรรมสีเขียว  � � � �   � � � � �   � � � 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ ผลลัพธ์การเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1)  
 
 
 

2) 
 

3) 
 
 

ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎเกณฑ์ของ
สังคม 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
และมีจิตสาธารณะ 
มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

1)  
 
 
 
 

2) 
 
 
 
 
 

3) 
 

เข้าใจองค์ความรู้ใน
สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมอย่าง
กว้างขวางและเป็น
ระบบ 
สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและ
เทคโนโลยีของ
สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม 

สามารถนํา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ในการแก้ปัญหา
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

1) 
 
 

2) 
 
 
 
 

3) 

คิดอย่างมีระบบบน
พื้นฐานของข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง 
สามารถสืบค้น ตคีวาม 
และประเมินข้อมูล 
แนวคิดและหลักฐาน 
เพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา 

สามารถบูรณาการ
ความรู้เพื่อการศึกษา
ปัญหาที่ซับซ้อนและ
เสนอแนะแนวทาง  
การแก้ปัญหา 

1) 
 
 

2) 
 

3) 

มีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ีและ
ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
แสดงภาวะผู้นําและผู้ตาม
ได้อย่างเหมาะสม 

มีความรับผิดชอบต่อผล
ของการกระทําและ     
การนําเสนอ 

1) 
 
2) 

 
 
 

3) 
 
 
 
 
 
 

4) 

เข้าใจหลักเบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์และสถิต ิ
สามารถประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาปัญหาและ    
การนําเสนอรายงาน 

สามารถเลือกสื่อ และ
เครื่องมือในการสบืค้น เก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
และแปล ความหมาย 
รวมถึงการนําเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) 
 

2) 
 

3) 

สามารถปฏิบัติงานตาม
แบบที่กําหนดได ้
สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องโดยอิสระ 
สามารถประยุกต์      
การปฏิบัติงานเพื่อ     
การแก้ปัญหาในสภาพ
จริงได ้
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

���� ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

AD2031101 ภาพร่างและการแสดงแบบ  
                 สถาปัตยกรรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2031102 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2031103 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม � � � � � � � � � � � � � � � �    

AD2031104 สถาปัตยกรรมไทย � � � � � � � � � � � � � � � �    

AD2031105 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
                 พื้นฐาน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

กลุ่มวิชาหลัก 

AD2032101 หลักการออกแบบในงาน 
                 สถาปัตยกรรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2032102 ทฤษฎีการออกแบบ 
                 สถาปัตยกรรม � � � � � � � � � � � � � � � �    
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

���� ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวิชาหลัก (ต่อ) 

AD2032103 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2032204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2032205 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2032306 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2032307 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2032408 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2032509 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2032410 การจัดทํารายละเอียดโครงการ 
                เพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2032511 โครงร่างวิทยานิพนธ์  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2032512 วิทยานิพนธ์ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

���� ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 

AD2033101 เทคโนโลยีการก่อสรา้ง 1 � � � � � � � � � � �  � � � � � � � 

AD2033202 เทคโนโลยีการก่อสรา้ง 2 � � � � � � � � � � �  � � � � � � � 

AD2033203 เทคโนโลยีการก่อสรา้ง 3 � � � � � � � � � � �  � � � � � � � 

AD2033304 เทคโนโลยีการก่อสรา้ง 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2033305 เทคโนโลยีการก่อสรา้ง 5 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2033416 เทคโนโลยีการก่อสรา้ง 6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2033207 โครงสร้างอาคาร 1  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2033208 โครงสร้างอาคาร 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2033309 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง 
                 และควบคุมงาน 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2033310 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง 
                 และควบคุมงาน 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

���� ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวิชาสนับสนนุ 

AD2034201 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 
                 สถาปัตยกรรม                                         � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2034202 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
                 สถาปัตยกรรม                                         � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2034303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารงาน 
                 ก่อสร้าง � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2034204 สถาปัตยกรรมภายใน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2034205 การวางผังบรเิวณและ 
                 ภูมิสถาปัตยกรรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2035206 สถาปัตยกรรมยั่งยืน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2034307 ผังเมืองเบื้องต้น  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2034308 การประมาณราคาก่อสร้าง  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

����ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวิชาสนับสนนุ (ต่อ) 

AD2034309 การศึกษาความเป็นไปได้ของ 
                 โครงการสถาปัตยกรรม � � � � � � � � � � � � � � � �    

AD2034410 วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม  � � � � � � � � � � � � � � � �    

AD2034411 การเตรียมความพรอ้มสหกิจศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

กลุ่มวิชาชีพเลือก 

AD2035401 สหกิจศึกษาทางสถาปัตยกรรม  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2035402 การฝึกงานทางสถาปัตยกรรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2035303 การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2035304 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคาร 
                 ประหยัดพลังงาน � � � � � � � � � � � � � � � �    

AD2035305 สถาปัตยกรรมชุมชน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

����ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวิชาชีพเลือก (ต่อ) 

AD2035306 การออกแบบชุมชนเมือง � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2035307 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2035308 กฎหมายในงานสถาปัตยกรรม � � � � � � � � � � � � � � � �    

AD2035309 การตลาดเพื่อการออกแบบ 
                 โครงการอสังหาริมทรัพย์ � � � � � � � � � � � � � � � �    

AD2035310 การออกแบบรายละเอียด 
                 สถาปัตยกรรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

AD2035311 สุนทรียศาสตร์สาํหรบัการออกแบบ 
                 สถาปัตยกรรม  � � � � � � � � � � � � � � � �    

AD2035312 การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

          การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก  ก)   

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยต้องกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และสร้างความเข้าใจ

ให้กับผู้ปฏิบัติงานท้ังองค์กรให้มีแนวทางในการดําเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ     

การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน มีผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างน้อยเป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  

มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ในทุกรายวิชาท่ีมีการเรียน

การสอนทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษา ผู้สอน และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา เพ่ือดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการท่ีกําหนด หรือตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด และรายงานผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, ผู้บริหารระดับคณะวิชาทราบและเพ่ือพิจารณาหา

แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจําภาคการศึกษาหรืออย่างน้อย

ประจําปีการศึกษา เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพ่ือเป็นการทวนสอบว่าแต่ละ

รายวิชาของหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา มีรายวิชาใดบ้างในภาพรวมท่ีนักศึกษา ผู้สอน 

และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบปัญหาและอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง พัฒนา 

และต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิชา เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน 

ปรับปรุง หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

 มีกระบวนการในการดําเนินการ เพ่ือยืนยันว่าบัณฑิตทุกคนท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละปี

การศึกษา มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีกําหนด สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต โดยอาจใช้การประเมินจาก 

(1)  การทวนสอบหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก นําข้อมูลในแต่ละปีการศึกษามาประกอบการจัดทํา มคอ.7 เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง สาระ

รายวิชาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

(2)  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในแต่ละรุ่นปีการศึกษา ในด้านท่ีเป็นนัยสําคัญต่อการนําข้อมูลมาใช้เพ่ือ

การพัฒนาหลักสูตร อาทิ ระยะเวลาในการหางานทํา ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ท่ีนําไปใช้

ในการทํางาน ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น  

(3)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม คุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ

ของบัณฑิตท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

           นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรและมีผลการศึกษา

ผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

1.2 ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอน เทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอนการวัดและ 

ประเมินผล ศึกษารายละเอียดในแต่ละหมวดของหลักสูตร และการวิจัยในชั้นเรียน  

1.3 แนะนําการเขียน มคอ.3 - มคอ.6 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1.4 กําหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คําปรึกษา 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริม

การสอนและการวิจัยการสอนอย่างต่อเนื่อง  

(2) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลให้ทันสมัย 

(3) สนับสนุนให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการวัดและประเมินผล ร่วมกับคณาจารย์ใน

หลักสูตรอ่ืน 

(4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอน 

(5) ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ด้านการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเชิงวิชาชีพ การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียน

การสอน 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนการทําวิจัยท่ีมุ่งเน้นสู่เป้าหมายของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับอัตลัตลักษณ์

ของหลักสูตร และ งานวิจัยตามความสนใจเฉพาะบุคคล 

(4) ส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรม การฝังตัวในสถานประกอบการ 

(5) ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม

ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(6) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

(7) สนับสนุนให้อาจารย์ เขียนตํารา หรือจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีตําแหน่งทาง

วิชาการท่ีสูงข้ึน 

2.3 การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 

(1) สํารวจและวางแผนทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีไม่สามารปฏิบัติหน้าท่ีได้ อาทิ 

เกษียณอายุ ลาศึกษาต่อ ย้ายหรือสับเปลี่ยนไปประจําหลักสูตรอ่ืน เป็นต้น  

(2) แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) และมีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร

หลักสูตรโดยประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนอ่ืนท่ีถูกมอบหมาย  

(3) ร่วมประชุมและร่วมจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจําภาค/ประจําปี 

(4) ส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์   

ในการบริหารหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารหลักสูตรกับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

การดําเนินการด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมท้ังระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้  

1. การกํากับมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

3. นักศึกษา 

4. อาจารย์ 

5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

โดยหลักสูตรต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์และ/หรือประเด็นสําคัญในแต่ละองค์ประกอบ

ดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ ตามรายละเอียดดังนี้   

1. การกํากับมาตรฐาน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กําหนดการกํากับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 คํานึงถึง

การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ทําหน้าท่ีกํากับดูแลการบริหารจัดการ

หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทําหน้าท่ีกํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะวิชา โดยใน

ระดับหลักสูตรมีการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทําหน้าท่ีบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร รวมท้ังมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข    

การดําเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร  
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ท้ังนี้การกํากับมาตรฐาน  ในด้านการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตร

จํานวน 5 คนโดยมีผู้บริหารคณะวิชา เป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ่ึงการกํากับมาตรฐานหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน 

1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.3 กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรไม่เกิน 5 ปี 
 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับฝ่ายบริหารและอาจารย์
ผู้สอน โดยมีการติดตามรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรต้องมีการบริหารคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีประเด็น ดังนี้ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฺระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการกําหนดคุณลักษณะพึงประสงค์

และครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านประกอบด้วย 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้  

3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะพิสัย โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ท้ังนี้หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน

มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงต้องได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.2 การมีงานทําหรือประกอบอาชีพของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของผู้สําเร็จการศึกษา  

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจําทุกปี 

และแจ้งผลการสํารวจให้กับคณะวิชาได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัด  

การเรียนการสอน 
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3. นักศึกษา 

หลักสูตรมีการดําเนินการเก่ียวกับนักศึกษา  

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.1.1 การรับนักศึกษา สาขาวิชา ดําเนินการรับนักศึกษาภายในกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยมีดําเนินการ

ตามกระบวนการหรือระบบและกลไก คือ 

(1) แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์และออกข้อสอบ 

(2) กําหนดคุณสมบัติผู้สมัคร 

(3) กําหนดวัน-เวลาการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์   

(4) ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาก่อนการเข้าศึกษา 

มีการตรวจสอบความรู้ พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์โดย

พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกหากพบว่าพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอก็จัดกิจกรรมสอนเสริมให้ ส่วนการ

ปรับตัวของนักศึกษาจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาซ่ึงทางคณะ/สาขาวิชาได้เตรียมไว้เป็นผู้ให้คําปรึกษาและแนะ

แนวแก่นักศึกษาทุกคน รวมท้ังมีการพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง ท้ังก่อนเข้าเรียนและระหว่างเรียน ผ่านกิจกรรมท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถสอดแทรกในรายวิชา  

ต่าง ๆ ได้  

3.2 การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

สาขาวิชามีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของสาขาวิชาทุกคนจะต้องทําหน้าท่ี

อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกคนต้องกําหนดวัน-เวลาและชั่วโมง 

สถานท่ีให้คําปรึกษา โดยมีการประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 

นอกจากนี้อาจมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นักศึกษา 

3.3 กระบวนการและผลการดําเนินงาน   

3.3.1 การคงอยู่ของนักศึกษา  

แต่ละปีการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีหลักสูตรต้องมีการติดตามจํานวนหรืออัตราการคงอยู่ 

ของนักศึกษาในแต่ละรุ่น อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นแนวโน้ม (Trend) ด้านการคงอยู่

ของนักศึกษาในกรณีท่ีมีแนวโน้มท่ีลดลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือ
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ประเด็นสําคัญท่ีทําให้เกิดข้ึน แล้วนํามาวางแผนปรับปรุง ดําเนินการตามแผนปรับปรุงดังกล่าวเพ่ือทําให้

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูงข้ึนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี  

3.3.2 การสําเร็จการศึกษา  

หลักสูตรต้องมีการติดตามจํานวนบัณฑิตหรืออัตราการสําเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่นตามระยะเวลา

ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นแนวโน้มด้านการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา ในกรณีท่ีมีแนวโน้มท่ีลดลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือประเด็น

สําคัญท่ีทําให้เกิดข้ึน แล้วนํามาวางแผนปรับปรุง ดําเนินการตามแผนปรับปรุงดังกล่าวเพ่ือทําให้การสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรสูงข้ึนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี      

 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษา ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการท่ีดําเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรม

ด้านการคงอยู่และการสําเร็จการศึกษา รวมท้ังผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา อย่างน้อย 3 ปี

ต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นแนวโน้มในการดําเนินงาน สามารถนําข้อมูลมาแปลผลเพ่ือการพัฒนาได้อย่างมี

ประสิทธิผล  

4. อาจารย์ 

หลักสูตรให้ความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการกําหนดระบบและ

กลไก ในประเด็นเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลท่ีเกิดกับอาจารย์ เพ่ือให้ได้

อาจารย์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดย

ผู้บริหารมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาวในการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์มีการพัฒนาจนมีคุณสมบัติท้ังเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนดโดยพิจารณาจาก

องค์ประกอบด้านอาจารย์ ดังนี้ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

หลักสูตรต้องมีระบบและกลไก หรือกระบวนการในการรับอาจารย์ใหม่มีการกําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติและ

การคัดเลือกอาจารย์ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้

หลักสูตรต้องมีระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ (โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) ท้ังด้านการเรียนการสอน 

วิจัย การนําเสนอผลงานวิชาการหรือการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน โดยมีนโยบายและแผนพัฒนาอาจารย์
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ประจําปีและระยะปานกลาง มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ท่ีชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ ภายใต้ข้อจํากัด 

งบประมาณ ทรัพยากรรวมท้ังกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใช้ในการพัฒนา ท้ังนี้ในการดําเนินการดังกล่าว หลักสูตร

ต้องมีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินการ ให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญท่ีประกอบด้วย (1) ระบบการรับและ

แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (2) ระบบการบริหารอาจารย์และ (3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมท้ังการกํากับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาในประเด็นดังกล่าวอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 

หลักสูตรมีการตระหนักถึงคุณภาพอาจารย์ให้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ด้านความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญใน

หลักสูตรท่ีสอน และปริมาณท่ีเพียงพอต่อการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มี

คุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค์ โดยการพัฒนาอาจารย์ทางคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าใน

การผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้หลักสูตรคํานึงถึงประเด็นสําคัญให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี

คุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 ดังนี้ (1) ร้อยละของการมี

คุณวุฒิปริญญาเอก (2) ร้อยละของการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (3) ผลงานทางวิชาการรวมท้ังการกํากับ ติดตาม 

ปรับปรุง พัฒนาในประเด็นดังกล่าวอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 

4.3 ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับอาจารย์ 

หลักสูตรต้องมีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) มีอัตราการคงอยู่ท่ีสูง หรือมีแนวโน้มท่ีจะไม่โยกย้าย 

หรือการไม่ถูกปรับให้ไปอยู่ในหลักสูตรอ่ืนในแต่ละปี และสิ่งสําคัญหลักสูตรต้องมีการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมใน 

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ต่อการทําหน้าท่ีบริหารหลักสูตรโดยเป็น     

การประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการท่ีได้ดําเนินการให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามกิจกรรมต่าง ๆ 

ในประเด็นการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ท้ังนี้หลักสูตรต้องเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็น

แนวโน้มในการดําเนินงาน สามารถนําข้อมูลมาแปลผลเพ่ือการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผล  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร พ.ศ. 2557 ในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีการออกแบบสาระรายวิชาโดยการกํากับ ติดตาม ควบคุม การจัดทํารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาท่ี

ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันความทันสมัยในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการรายวิชาต่าง ๆ การเปิด-ปิดรายวิชา ให้สอดคล้องกับแผนการเรียนท่ี

กําหนดสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน โดยเน้นการสอนท่ีผู้เรียนเป็นสําคัญ 

กระบวนการท่ีดําเนินการครอบคลุม (1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา และ (2) การปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ท้ังนี้หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมี

การวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนการสอนทุกรายวิชา จากรายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 

เพ่ือหาประเด็นท่ีมีนัยสําคัญต่อการออกแบบรายวิชา ให้มีเนื้อหาสาระรายวิชาท่ีทันสมัย เหมาะสมกับ            

การเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นประจําทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โดยศึกษาข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้สอนและนักศึกษาท่ีรายงานใน มคอ.5 ซ่ึงจะเป็นนัยสําคัญท่ีต้องนํามาเขียน

ในรายงานผลการดําเนิการของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อไป เพ่ือการประเมินผล ปรับปรุง ควบคุมและพัฒนา ใน

ประเด็นการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ

ในรายวิชาท่ีสอน และเป็นความรู้ท่ีต้องทันสมัยของผู้สอนท่ีถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในรายวิชาท่ีสอน เพ่ือให้

นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ และนักศึกษาได้รับการเรียนรู้จากผู้รู้จริง สําหรับ

กระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรต้องมีการดําเนินการให้ครอบคลุมประเด็น ดังนี้ (1) การกําหนดผู้สอน        

(2) การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียน (3) การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับ

การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้หลักสูตรโดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 

21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้สอนมีหน้าท่ีอํานวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์    

การเรียนรู้ของนักศึกษา มีกลไกในการส่งเสริม กํากับ ติดตาม ให้ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน      
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การเขียน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างมีคุณภาพ รวมท้ังการกําหนดกิจกรรมในรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการการเรียน

การสอนกับงานวิจัย และ/หรือการบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ ท่ี

ใช้ในระบบการประเมินผู้เรียน รวมท้ังวิธีการให้เกรดท่ีสะท้อนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีวิธีการ

ประเมินท่ีหลากหลาย ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา โดยมีข้อมูล

ป้อนกลับไปยังผู้เรียนเพ่ือให้สามารถแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ท้ังนี้กระบวนการหรือระบบการ

ประเมิน หลักสูตรต้องดําเนินการในประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ (1) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อย 5 ด้าน (2) การตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

และ (3) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร หลักสูตรต้องตระหนักถึงการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มีระบบและกลไกในการดําเนินการท่ีชัดเจน มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน มคอ.5, 

มคอ.6 และมคอ.7 เพ่ือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาเป็นประจําทุกภาค

การศึกษา/ประจําปี อย่างต่อเนื่อง 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ ท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อย 12 ตัวบ่งชี้ ท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยมี    

การรายงานผลการดําเนินงานประจําปีใน มคอ.7 และ/หรือรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 

Report - SAR) เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตร ตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท่ีกําหนดเกณฑ์โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วยความพร้อมทาง

กายภาพ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ,ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ห้องสมุดและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์  Wifi  และอ่ืน ๆ  ท่ีเพียงพอสําหรับการจัดการเรียน

การสอน รวมท้ังการบํารุงรักษา สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีการประเมินความพึงพอใจ

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ โดยผลการประเมินต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 ท้ังนี้หลักสูตรอาจระบุสิ่ง
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สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจําเป็น (เพ่ิมเติม) ในแต่ละปีการศึกษาให้ชัดเจน นอกเหนือจากสิ่งสนับสนุนท่ัวไป สําหรับ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

(1) ห้องเรียนภาคบรรยาย 5 ห้อง 
(2) ห้องเรียนภาคปฏิบัติการ 5 ห้อง 
(3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
(4) ห้องสมุด 2 ห้อง/ห้องสมุดออนไลน์ 
(5) ห้องจัดแสดงและนําเสนอผลงานนักศึกษา 1 ห้อง 
(6) ห้องอเนกประสงค์/ประชุม/พักอาจารย์ 3 ห้อง 
(7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง 
(8)  เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 
(9)  จอรับภาพ 5 เครื่อง 
(10)  กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 
(11)  ระบบเครื่องเสียง 5 เครื่อง 
(12)  ไมโครโฟน 5 เครื่อง 
(13)  เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง 
(14)  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 5 เครื่อง 
(15)  เครื่องพล็อตเตอร์สี 1 เครื่อง 
(16)  เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์สีขนาด A3 1 เครื่อง 
(17)  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 1 เครื่อง 
(18)  เครื่องพิมพ์แบบ DOT MATRIX 1 เครื่อง 
(19)  กระดานวาดเขียนพร้อมปากกา 2 เครื่อง 
(20)  เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
(21)  เครื่องเลเซอร์คัด 1 ตัว 
(22)  เครื่องพิมพ์แบบสามมิติ 1 ตัว 
(23)  เก้าอ้ีกลม 280 ตัว 
(24)  โต๊ะพับเอนกประสงค์ 96 ตัว 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ต้องบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงต้องมีผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี ทั้งน้ีใน

แต่ละปีการศึกษา หลักสูตรต้องดําเนินงานให้ตัวบ่งชี้ตามข้อ 1-5 ผ่านการประเมินทุกปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ผลการดาํเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุด
ปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา   

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านจัดการเรียนการสอน X X X X X 

9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2558 ระบุคําว่า “อาจารย์ใหม่” ในข้อ 8 ให้หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีเพิ่งเข้ามาทําหน้าท่ีในหลักสูตรคนใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าท่ีมา
จากหลักสูตร/สาขาวิชาอื่น ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ 

 

 



117 
 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมวดที ่8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน   

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยน     

ความคิดเห็น และขอคําแนะนํารวมท้ังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีมีความรู้และทักษะในการใช้วิธี

สอนหรือกลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

(2) อาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจาก  

การทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบ

คําถามจากนักศึกษาในชั้นเรียนซ่ึงเม่ือรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้วจะสามารถประเมิน

เบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการสอนท่ีใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ต้องมี

การปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือกลยุทธ์การสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยช่วงหลังการสอนให้

มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และ/หรือการวิเคราะห์ผลการเรียนของ

นักศึกษา 

(3) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอน ด้วยเครื่องมือท่ี

เหมาะสม อาทิ ใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์รายกลุ่ม รายบุคคล และประเมินจาก      

การเรียนรู้ของนักศึกษาจากการทํากิจกรรมและดูคะแนนจากผลการสอบ 

(4) ส่วนกระบวนการด้านการนําผลการประเมินไปปรับปรุง ทําโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะ เพ่ือ

ปรับปรุงและกําหนดให้ทีมผู้สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมิน โดยการดูแผนการสอนท่ีผู้สอนเขียนหรือออกแบบวิธีสอน

หรือกลยุทธ์ในการสอน จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และติดตามผลการนําไปใช้ จาก

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หากพบว่าไม่มีประสิทธิผล  ต้องมีแนวทางใน  

การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและกํากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

(3) ประเมินการใช้กลยุทธ์ในการสอนจากผู้ร่วมสอนในรายวิชา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม อาทิ การเข้า

ร่วมสังเกตการณ์การสอนในชั้นเรียน ดูบริบทต่าง ๆ ในห้องเรียน สภาพความสนใจของผู้เรียน 

และการทํากิจกรรม  
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินโดยนักศึกษาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

นักศึกษาใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทางหลักสูตรมีระบบ

ติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รวมท้ังโครงการติดตามและประเมินผลผู้สําเร็จการศึกษา 

2.2 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก 

ประเมินจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือรายงานผลการประเมินตนเอง        

การสัมภาษณ์ผู้บริหารรวมท้ังผู้เก่ียวข้องและจากการเยี่ยมชมบริบทหรือสภาพการเรียนการสอนท่ัวไป 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะวิชา ซ่ึงหลักสูตรดําเนินการตามเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.)  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

การทบทวนผลการประเมินจะทําให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาสของการบริหารหลักสูตร ท้ังใน

ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา หากพบปัญหาต้องทําการพัฒนาปรับปรุง โดยอาจจําแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

การปรับปรุงย่อยและการปรับปรุงใหญ่ โดยท่ีการปรับปรุงย่อย หมายถึง กรณีท่ีพบปัญหาในระดับรายวิชา สามารถ

ดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นได้ทันทีตลอดเวลาท่ีพบปัญหา ส่วนการปรับปรุงใหญ่ หมายถึง การปรับปรุง

หลักสูตรท้ังฉบับซ่ึงจะดําเนินการทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยดําเนินการดังนี้ 

(1) ผู้สอนวิเคราะห์หรือทบทวนข้อมูลท่ีได้จากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในระหว่างการสอน แล้วทํา

การปรับปรุงทันที ก่อนการสอนในครั้งต่อไป เม่ือสิ้นภาคการศึกษาต้องรายงานผลการดําเนินการรายวิชา 

(มคอ.5) หากมีนัยสําคัญท่ีต้องแก้ไขด้านกลยุทธ์การสอนและ/หรือการประเมินกลยุทธ์การสอน และส่วน

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ให้มีการวางแผนปรับปรุงสาเหตุหรือปัญหาดังกล่าว โดยจัดทํารายละเอียดใหม่ในการเขียน 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มคอ.3 เพ่ือใช้ในการสอนครั้งต่อไป ท้ังนี้ต้องมีการเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความเห็นชอบ

ก่อนนําไปสอนจริง 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มีการให้ข้อเสนอต่อ

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจําปี จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินโดย นักศึกษาปีสุดท้าย บัณทิต 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ 

และดําเนินการตามแผน มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(3) ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร เสนอแนวทางและความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร งบประมาณ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ 

ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการสอนและวิธีประเมินการสอนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังการทบทวนกระบวนการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง ให้มีความสอดคล้องกับระบบและกลไกท่ี  

กําหนดไว้ 

(4) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการ

หลักสูตร จากร่างรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดม         

ความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือใช้ในรอบการปีการศึกษาต่อไป โดยจัดทํารายงานผล 

การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เสนอคณะกรรมการบริหารคณะวิชา เพ่ือให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมใน

มุมมองของผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

เอกสารแนบ: ภาคผนวก    

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ค ตารางสรุปเปรียบเทียบเน้ือหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ภาคผนวก จ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ภาคผนวก ฉ ข้อบังคับสภาสถาปนิก 
ภาคผนวก ช คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าดว้ยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  

 

 

 



 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

................................................................. 

             โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใหเปนไปอยาง        

มีคุณภาพไดมาตรฐาน และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ     

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๗ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

 ขอ ๓  ใหยกเลิก  

(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี      

พ.ศ. ๒๕๕๐    

(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี     

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒    

(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี     

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  

(๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี    

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

123



 “คณะ”  หมายความวา  คณะ วิทยาลัยหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะในมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 “คณบดี”  หมายความวา คณบดี  ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่อ    

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 “นักศึกษา”  หมายความวา ผูท่ีเขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 

 “กรรมการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะ  

 “สาขาวิชา”  หมายความวา  สาขาวิชาตาง ๆ ท่ีจัดการเรียนการสอนในคณะ 

 “หัวหนาสาขาวิชา”  หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบงานของสาขาวิชาในคณะ 

 “อาจารยท่ีปรึกษา”  หมายความวา อาจารยประจําในคณะซ่ึงคณบดีแตงตั้งและมอบหมายให

ทําหนาท่ีแนะนํา ใหคําปรึกษาดานการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ตลอดจนรับผิดชอบในการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 

 “อาจารยผูสอน”  หมายความวา อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีรับผิดชอบสอนรายวิชาใน

ระดับปริญญาตรี 

 “แผนการเรียน”  หมายความวา แผนการจัดการเรียนในแตละภาคการศึกษาของแตละหลักสูตร

ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาท่ีกําหนด การจัดแผนการเรียนจะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากกรรมการคณะ 

 “คาจัดการศึกษา”  หมายความวา คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนและคาสนับสนุน การ

จัดการศึกษาแบบเหมาจาย  

 ขอ ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือ

ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 การใดท่ีไมไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผานความ

เห็นชอบจากสภาวิชาการ  

หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 

 ขอ ๖   ปการศึกษาใหเริ่มตนตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายนของทุกป และสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ 

พฤษภาคมของปถัดไป 

 ขอ ๗   ระบบการศึกษา 

(๑)   มหาวิทยาลัย  จัดการศึกษาโดยการกํากับดูแลคณะและสาขาวิชาตางๆ คณะใดหรือ

สาขาวิชาใดมีหนาท่ีจัดการศึกษาหลักสูตรใด ใหจัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นแกนักศึกษาทุกคนท้ังมหาวิทยาลัย 

(๒)   การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค (Semester System)  โดยแบงเวลาศึกษาในป

การศึกษาหนึ่งๆ ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ คือ 
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(ก)  ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester)  ตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปเปนเวลา  ๑๖ 

สัปดาหรวมท้ังเวลาสําหรับการสอบดวย 

(ข)  ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป             

เปนเวลา  ๑๖ สัปดาหรวมท้ังเวลาสําหรับการสอบดวย 

กําหนดวันเปดภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาค

การศึกษาฤดูรอน (Summer Session) ซ่ึงเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ใชเวลาศึกษา ๘ สัปดาห รวมท้ังเวลา

สําหรับการสอบดวย โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

(๓)   สาขาวิชาตางๆ  จัดสอนรายวิชาท่ีอยูในความรับผิดชอบตามขอกําหนดของหลักสูตร  

รายวิชาหนึ่งๆ กําหนดปริมาณการศึกษาเปนจํานวนหนวยกิตและสอนรายวิชานั้นๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 

(๔) หนวยกิต   หมายถึง   หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา    ในแตละรายวิชาจะมีจํานวน 

หนวยกิตกําหนดไว ตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) ภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ข) ภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี

คาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ค) การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ง) การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดซ่ึงไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงการ

หรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(๕) รายวิชาหนึ่งๆ ประกอบดวย รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ จํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา และคําอธิบายรายวิชาท่ีจะสอนในรายวิชานั้นๆ 

(๖) รายละเอียดของจํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซ่ึงนับจากวันท่ีเปดภาค

การศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ มีดังนี้ 

(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 

(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕ ปการศึกษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 

(ค) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต         

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน ๖ ปการศึกษาสําหรับ   

การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 
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หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 

 ขอ ๘  ลักษณะและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

(๒) เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจหรือโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

ขอ ๙  การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ 

ระดับปริญญาตรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆไป 

หมวด ๓ 

  การข้ึนทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน  

  ขอ ๑๐  การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

(๑)  ผูไดรับการคัดเลือกจะมีสภาพเปนนักศึกษา ตอเม่ือไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๒) การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตองดําเนินการดวยตนเอง พรอมท้ังชําระเงินคาจัดการศึกษา

และคาธรรมเนียมตางๆ ตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๓) นักศึกษาตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงออกใหโดยสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

(๔) นักศึกษาจะมีอาจารยท่ีปรึกษา ตามท่ีคณะแตงตั้ง 

  ขอ ๑๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

(๑) มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จ

กอนการเปดภาคการศึกษานั้นๆ 

(๒) ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจํากัดจํานวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

(๓) การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบางแลว จะตองกระทํา

ภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา  

ฤดูรอน 

  ขอ ๑๒  การลงทะเบียนเรียน ใหกระทําตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิตและไม

เกิน ๒๒ หนวยกิต  สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต     

(๒) การลงทะเบียนเรียนเกินกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๒ (๑) จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาต

จากคณบดี แตตองไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาคการศึกษาเดียว  หาก
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มีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียนเกิน  ๒๕ หนวยกิต  ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนรายๆ ไป  จํานวน     

หนวยกิตสูงสุดนี้ไมรวมถึงรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต (AU) 

(๓) การลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๙ หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ จะกระทําไดเฉพาะกรณี

เจ็บปวยหรือมีเหตุอ่ืนๆท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาและไดรับอนุญาตจากคณบดี   เวนแตเปนภาคการศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝกภาคสนาม หรือภาคการศึกษา

สุดทายท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

(๔) นักศึกษาตองรับผิดชอบตอการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดพรอมท้ังชําระเงินคาจัดการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษาและหนี้สินตางๆ ตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๕) นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนนไมสมบูรณ (I) ในภาคการศึกษาสุดทายท่ีจะสําเร็จการศึกษา

และไมสามารถขอเปลี่ยนระดับคะแนนไมสมบูรณไดทันในภาคการศึกษานั้น จะตองขอรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือขอเปลี่ยนระดับคะแนนไมสมบูรณ ในภาค

การศึกษาถัดไป 

(๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยท่ีปรึกษาและหัวหนา

สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

(๗) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผูใดลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว จะตอง

ชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม(คาปรับ) ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากเกินกวา ๒ สัปดาห นับจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ  นักศึกษาตองลาพักการศึกษา

และชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น 

(๘) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผูใดไมลงทะเบียนเรียน ไมขอลาพักการศึกษาภายใน  

๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

(๙) สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามกําหนดใน

ประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม(คาปรับ) หากลงทะเบียนเรียนและชําระเงิน

ชากวากําหนดเกิน ๑ สัปดาหนับจากวันเปดภาค เปนอันหมดสิทธิเขาศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้น 

(๑๐)   ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติใหนักศึกษาผูใดท่ีถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตามขอ ๑๒ (๘) กลับเขาเปนนักศึกษาใหมได ในกรณีมีเหตุอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาท่ีถูก

ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาการลาพักการศึกษา  ท้ังนี้ตองไมพนกําหนดเวลา ๑ ป นับ

จากวันท่ีนักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม

เสมือนเปนผูลาพักการศึกษารวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีคางชําระตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๑๑)   การขอถอนคืนเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
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               ขอ ๑๓  การขอเพ่ิมและถอนรายวิชาใหดําเนินการดังนี้ 

(๑)  การขอเพ่ิมรายวิชาตองกระทําภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 

(๒) การขอถอนรายวิชา ใหมีผลดังนี้ 

(ก) การขอถอนรายวิชาภายใน ๔ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน    

๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาท่ีขอถอนจะไมปรากฏในระเบียน 

(ข) การขอถอนรายวิชาหลังจาก ๔ สัปดาหแรก แตยังอยูภายในระยะเวลา ๑๒ สัปดาห    

นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง ๒ สัปดาห แตยังอยูภายในระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปด

ภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาท่ีขอถอน 

(ค) การขอถอนรายวิชาเม่ือพนระยะเวลา ๑๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือเม่ือพนระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U ใน

รายวิชาท่ีขอถอน 

(๓)  การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชา ตองไมขัดตอการลงทะเบียนเรียนใน ขอ ๑๒ (๑) และ (๒) 

  ขอ ๑๔  การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (AU) 

(๑) การศึกษาโดยไมนับหนวยกิตนี้ เม่ือนักศึกษาไดมีเวลาศึกษาครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษา 

หากอาจารยผูสอนรายวิชานั้นพิจารณาแลวเห็นวานักศึกษาตั้งใจศึกษาและมีความรูผานเกณฑการประเมินผล 

ใหบันทึกระดับคะแนน AU ไวในระเบียน แตถานักศึกษามีเวลาเรียนไมครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาให

อาจารยผูสอนบันทึกระดับคะแนน W ไวในระเบียน 

(๒) หนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมและหนวย

กิตรวมของหลักสูตร 

(๓) นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตแลว นักศึกษาผูนั้นอาจ

ลงทะเบียนในรายวิชานั้นซํ้าอีกเพ่ือเปนการนับหนวยกิตในภายหลังได 

(๔) มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบุคคลภายนอก ท่ีไมใชนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เขาศึกษาบาง

รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได โดยบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูทางการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย

เห็นสมควร และตองปฏิบัติตามขอบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยการนั้นๆ 

เชนเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและตองชําระเงินคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ขอ ๑๕  การเทียบโอนรายวิชา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย      

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๔ 

การลาของนักศึกษา 

   ขอ ๑๖  การลาพักการศึกษา 

(๑) นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดีเพ่ือขออนุญาตลาพักการศึกษาตอเนื่องไดไมเกิน ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ดังกรณีตอไปนี้ 
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(ก)  ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารประจําการ 

(ข)  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

(ค) ปวยตองพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทยเปนเวลานานเกินกวารอยละ ๒๐ ของเวลาศึกษา 

ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย 

(ง) มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา  ๑  

ภาคการศึกษาปกติ 

(๒) เม่ือนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจําเปนตองลาพักการศึกษา ใหยื่นคํารองตอคณบดีโดยเร็วท่ีสุด 

(๓)   ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน

หรือในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก

อธิการบดีเปนกรณีพิเศษ 

(๔)   นักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาแลว เม่ือจะกลับเขาศึกษา ตองยื่นคํารองขอ

กลับเขาศึกษาตอคณบดีกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  ๑  สัปดาห 

(๕)   การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา จะมีผลดังตอไปนี้ 

(ก) ถาวันท่ีลาพักการศึกษาอยูในระหวาง ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน  รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนท้ังหมดจะไมปรากฏ

ในระเบียน 

(ข) ถาวันท่ีลาพักการศึกษาพนกําหนด ๒ สัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๑๒ สัปดาหนับจาก

วันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือพนกําหนดสัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา

ฤดูรอน  ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในระเบียนของภาคการศึกษานั้น 

     (ค)  ถาวันท่ีลาพักการศึกษาพนกําหนด  ๑๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือพนกําหนด ๖ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนแลว  ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U  ไว

ในระเบียนทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ เวนแตกรณีท่ีนักศึกษาเจ็บปวยหรือมี

เหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานเชื่อถือได เม่ือนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพัก ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชา 

ท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

(๖) ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  หรือมีคําสั่งมหาวิทยาลัยใหลาพัก

การศึกษาเนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใด ๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการ

นั้น ภายหลังการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น

เปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาจัดการศึกษาให  แตนักศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษา

สภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๗) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  หรือมีคําสั่งมหาวิทยาลัยใหลาพักการศึกษา

เนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใดๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น กอนการ
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ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม เพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(๘) การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใดๆ หรือการกลับเขาศึกษาใหมหรือการถูกใหพัก

การศึกษาแลวแตกรณี ไมเปนเหตุใหสภาพการเปนนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกวาสองเทาของแผนการ

เรียนตามหลักสูตรนับแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน 

  ขอ ๑๗  การลาปวย 

(๑)  การลาปวยแยกออกเปน  ๒ ประเภทดังนี้ 

(ก)  การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ และยังคง

ปวยอยูจนกระท่ังถึงวันสอบ ซ่ึงทําใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได 

(ข)  การลาปวยระหวางการสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษาจนครบระยะเวลาท่ีกําหนด

ในภาคการศึกษาแลว แตเกิดปวยจนไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได 

(๒)  การลาปวยตาม (๑) นั้น  นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดีภายใน ๑  สัปดาหนับจากวันท่ี

นักศึกษาเริ่มปวย พรอมดวยใบรับรองแพทย 

หมวด ๕ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขอ ๑๘  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา 

เพ่ือคณะใชเปนเกณฑในการจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในแตละภาคการศึกษา โดยการประเมินผลในแตละรายวิชาใหกําหนดเปนระดับคะแนน (Grade) คาระดับ

คะแนนตอหนวยกิตและผลการศึกษา 

หมวด ๖ 

การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 ขอ ๑๙  การพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้ 

(๑)   ตาย 

(๒)   ลาออก 

(๓)   ขาดคุณสมบัติตามขอ ๘ 

(๔)   ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 

(๕)   ถูกลงโทษใหออกหรือไลออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(๖)   มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก 

(ก) มีเวลาศึกษานอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

(ข) ไมลงทะเบียนเรียน และหรือไมชําระเงินคาจัดการศึกษา หรือคาธรรมเนียมการศึกษา

ในกําหนดเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๑๒ (๘) 
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(๗) พนสภาพเนื่องจากผลการศึกษา ตามเกณฑดังนี้ 

(ก) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๒๐  เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง     

๑ ถึง ๒๒  หนวยกิต 

(ข) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๕๐  เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง      

๒๓ ถึง ๖๐  หนวยกิต 

(ค) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๗๕  เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ตั้งแต      

๖๑  หนวยกิต ข้ึนไป 

  นักศึกษาท่ีศึกษาและผานการประเมินผลทุกรายวิชาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและไดคา 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๑.๙๐ ข้ึนไป แตไมถึง ๒.๐๐ ซ่ึงผลการศึกษาไมเพียงพอท่ีจะรับการเสนอชื่อเพ่ือรับ

ปริญญา  ใหนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนต่ํากวา A หรือลงทะเบียนเรียนวิชา

อ่ืนในหลักสูตรเพ่ือปรับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐  ภายในกําหนด  ๓ ภาคการศึกษา รวมภาค

การศึกษาฤดูรอน แตไมเกินระยะ เวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖) 

 นักศึกษาผูใดท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษาใด 

ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคตอมาเปนโมฆะ และไมมีผลใดๆ 

(๘)  ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖) 

หมวด ๗ 

การสําเร็จการศึกษา 

  ขอ ๒๐  การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑)   นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและมี

ผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ และผานการ

เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานหรือ

รายวิชาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะเปนการศึกษาคนควาหรือทดลอง มีการประยุกตใชวิชาชีพประกอบการ

ทํารายงานในลักษณะภาคนิพนธตามคูมือท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เม่ือผานการประเมินผลการศึกษาแลว 

นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณจํานวนหนึ่งเลมพรอมแผนบันทึกขอมูลตอสาขาวิชา จึงจะสําเร็จ

การศึกษา 

(๒)   กรณีนักศึกษาตามขอ ๑๙ (๗) วรรค ๒ ท่ีไมประสงครับปริญญาตามหลักสูตรปริญญาตรีท่ี

ศึกษา ใหนํารายวิชาท่ีมีผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ไดแกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา ๓๐      

หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๓ หนวยกิต  เสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของหลักสูตรนั้น 
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หมวด ๘ 

การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา 

  ขอ ๒๑  นักศึกษาท่ีมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา และเปนผูท่ีไมอยูใน

ระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสิทธิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ดังนี้ 

(๑)   การขอรับปริญญา ตองเปนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๑) 

(๒)   การขอรับอนุปริญญา ตองเปนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๒) 

  ขอ ๒๒  การขอรับปริญญา 

  นักศึกษาตามขอ ๒๑  จะตองทําหนังสือตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดยื่นตอคณะภายใน ๓๐ 

วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนท่ีจะสําเร็จ

การศึกษา เพ่ือมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

  การทําหนังสือตามวรรคกอน จะตองกระทําทุกภาคการศึกษาจนกวานักศึกษาจะสําเร็จ

การศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้นๆ 

  นักศึกษาผูใดมิไดยื่นหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ 

 นักศึกษาตามขอ ๒๑ ท่ีมิไดยื่นหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติ

ปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ และจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาทําหนังสือยื่นเพ่ือ

ขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

  ขอ ๒๓  การเสนอรายชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญา  

(๑)   เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับปริญญา

หรืออนุปริญญาตามหลักสูตรและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ เพ่ือขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 

(๒)   นักศึกษาตามขอ ๒๒  ท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ืออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจะตอง

ชําระเงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิตตามประกาศมหาวิทยาลัย และชําระหนี้สินท่ีมีท้ังหมดตอมหาวิทยาลัย 

  ขอ ๒๔  การอนุมัติปริญญา 

  สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาทุกภาคการศึกษา  อนุมัติปริญญา

เกียรตินิยม และอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมในภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

    หมวด ๙  

ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

  ขอ ๒๕  ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑดังนี้ 

(๑)   ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา ๗๒ หนวยกิต สําหรับ 
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หลักสูตร ๒-๓ ปการศึกษา หรือไมต่ํากวา ๑๒๐ หนวยกิต สําหรับหลักสูตร ๔ ปการศึกษา หรือ ไมต่ํากวา 

๑๕๐ หนวยกิต สําหรับหลักสูตร ๕ ปการศึกษา 

(๒)   สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด ท้ังนี้ไมนับระยะเวลาท่ีนักศึกษา ขอลา 

พักการศึกษาตามขอบังคับนี้ 

(๓)   ตองไมมีระดับคะแนนต่ํากวา C และระดับคะแนน U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

(๔)   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม 

(๑) (๒) และ (๓) และมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๗๕  

(๕)   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม 

(๑) (๒)และ(๓) และคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐  

 ขอ ๒๖  การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

(๑)   ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีเหรียญเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเดน โดย

แยกเปนคณะ 

(๒)   เกียรตินิยมเหรียญทองใหแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ท่ีไดคา

คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะ 

(๓)   เกียรตินิยมเหรียญเงินใหแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนท่ีสองและ

จะตองไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแตละคณะ ในกรณีผูสําเร็จการศึกษาไดคาคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุด แตไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแตละคณะ ใหเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

 การเสนอชื่อเพ่ือรับเหรียญเกียรตินิยม ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ        

ปการศึกษาละหนึ่งครั้ง   และใหอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับ 

ท่ีเสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี    ๕   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

       

 

               (ศาสตราจารยไชยยศ  เหมะรัชตะ) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีน พ.ศ. 2559 

 

 

 



 
 
 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

............................................ 

  โดยที่เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือให้การจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเป็นไป
ตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดให้มีการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย 
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

  ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี ฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการในส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความว่า การน าผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๕  ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอ านาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้ 
  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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๒ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๖  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

  ข้อ ๗  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือด าเนินการเทียบโอนผล   
การเรียน ดังนี้ 
  (๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ   
  (2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทน
องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 

  ข้อ ๘  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

  ข้อ ๙  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

  ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑๑  การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอ านาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

หมวด ๒ 
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ 

ส่วนที่ ๑ 
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 

  ข้อ ๑๒  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง 
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

(3)  รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน ามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ค หรือ C  
(ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน  2.๐ หรือเทียบเท่า   

(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
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๓ 

ข้อ 13  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นค าร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน            
ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในก าหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2  
ในปีการศึกษานั้น 

  ข้อ 14 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้ 
(1) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและ 

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอน
ให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

(2) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้อง 
ใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพ่ือน ามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits)  
ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  ข้อ 1๕  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
ระหว่างการศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้   

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน ามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ข หรือ B      
(ผลการศึกษาดี)  หรือค่าระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)  

(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ 
ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่ งปีการศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต  

  ข้อ 1๖  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นค าร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน 
ผลการเรียน  และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ข้อ 1๗  การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ 
จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” 
(Transfer Credits)  ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 
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๔ 

หมวด 3 
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

ส่วนที่ ๑ 
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 

  ข้อ 18 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้จะกระท าได้โดยการทดสอบมาตรฐาน            
การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ    
การประเมินแฟ้มสะสมงาน 

(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดย
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

(3) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของสาขาวิชาใด ให้สาขาวิชานั้นเป็น    
ผู้ก าหนดวิธีการและการด าเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้นต้องรับผลการประเมินเทียบได้         
ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน ค หรือ C  (ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.0 จึงจะให้นับจ านวน          
หน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น 

(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา  เว้นแต่หลักสูตรที่
มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น 

  ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกอักษร “CS”  (Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก อักษร “CE” 

(Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ  

ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(4) หนว่ยกิตท่ีได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio) 

  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม  และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการ    
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพ่ือน ามาคิดค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชา
ที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  ข้อ ๒0 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้กระท าได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี 
ประกอบด้วยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ การประเมินแฟ้มสะสมงาน 
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การแสดงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดวิธีการประเมินในรูปแบบ
อ่ืนก็ได้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของแต่ละหลักสูตร 

(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ 
ของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ 

(3) การเทียบโอนความรู้   ต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B        
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจ านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนได้ 
  (4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม  

  ข้อ ๒1 ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก            
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจ านวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาเพ่ิมเติมตามหลักสูตร 

  ข้อ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)  
(2) หน่วยกิตที่ ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก อักษร “CE” 

(Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ให้ 

บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from 

Portfolio) 
  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่
เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  255๙ 
 
 
 
 
       (ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ตารางสรุปเปรยีบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

รายละเอียดสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุง 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

สาเหตุในการปรับปรุงแก้ไข 

การพัฒนาหลักสูตรได้ดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสาขา
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2553 เพ่ือให้รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมีเน้ือหาท่ีทันสมัย ในด้านการบริหารจัดการและด้าน
เทคโนโลยี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นทันสมัยข้ึน รองรับและสอดคล้องกับนโยบายประเทศในยุคประเทศไทย 4.0, ด้าน
อุตสาหกรรมเส้นโค้งเอส (S-Curve) และเส้นโค้งเอสใหม่ (new S-Curve) โดยมุ่งมั่นให้การผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งข้ึน  

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

การปรับปรุงสาระและการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
มีสาระในการปรับปรุงเน้ือหาต่าง ๆ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
รายวิชาเรียน และคําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 
ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   
               สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program in Architecture 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   
               สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program in Architecture 

ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม (ไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถาปัตยกรรม) 
ช่ือย่อ (ไทย) : สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Architecture (Architecture) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Arch. (Architecture) 

ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม (ไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถาปัตยกรรม) 
ช่ือย่อ (ไทย) : สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Architecture (Architecture) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Arch. (Architecture) 

วัตถุประสงค์หลักสตูร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกนักออกแบบท่ีความเช่ียวชาญด้าน  
การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างท่ีมอีงค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการกอ่สร้าง มีทักษะในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกนักออกแบบท่ีความเช่ียวชาญด้าน 
การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างท่ีทีมี่องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม 
สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การส่ือสาร 
ประสานงาน วิเคราะห์ วางแผนและการทํางานเป็นทีม มีความเข้าใจและ
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม ระเบยีบวินยั ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีและสังคม 

วัตถุประสงค์หลักสตูร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินยั  
มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของ
พลเมืองท่ีดี และบทบาทในวิชาชีพ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ในหลักวิชาการ และวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ครอบคลุมความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยสามารถ     
บูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ผสมผสานกันได้ มีทักษะ
การปฏิบัติผ่านกระบวนการคิดให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม โดยสามารถดําเนินกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ    
และคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตร ศึกษา
ค้นคว้าวิจยัสถาปัตยกรรม สนับสนุนใหค้้นพบความสามารถเฉพาะทาง
สถาปัตยกรรมของตนเองเพื่อพัฒนาไปสู่ภูมิปัญญาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
และให้บริการวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมสู่สังคม ถูกต้องตามหลัก
วิชาชีพและวิชาการ โดยคํานึงถึงความต้องการของสังคม  

4. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการนําไปใช้ในการทํางานท่ีจําเป็นต่อ     
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สามารถปรับตัวให้ทาํงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธภิาพและสัมพันธภาพท่ีดี โดยมุ่งเน้นให้
เป็นสถาปนิกนักออกแบบท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารและควบคุม
งานก่อสร้าง 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 
โครงสร้างหลักสูตร 
1.หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
1.1กลุ่มวิชาภาษาไทย 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
2.2 กลุ่มวิชาหลัก 
2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี
2.4 กลุ่มวิชาสนับสนุน 
2.5 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
3. กลุ่มวิชาเลือกเสร ี

 
30 
3 
12 
3 
2 
6 
4 

135 
17 
45 
29 
32 
12 
6 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1.หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
1.1กลุ่มวิชาภาษาไทย 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
2.2 กลุ่มวิชาหลัก 
2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี
2.4 กลุ่มวิชาสนับสนุน 
2.5 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
3. กลุ่มวิชาเลือกเสร ี
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12 
3 
2 
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4 

128 
14 
48 
28 
26 
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6 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร                      171    หน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร                   164    หน่วยกิต 
จํานวนรายวิชาในแต่ละกลุ่มวชิา/หมวดวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับ พ.ศ. 2559) 

รายวิชาที่มีการตดัออก/เพ่ิมเขา้มาในแต่ละกลุ่มวชิา/หมวดวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับ พ.ศ. 2564) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
จํานวน 6 รายวิชา หน่วยกิตรวม 17 หน่วยกิต 
AD2032101 หลักการออกแบบ                                       3(1-4-4) 
AD2032102 ภาพร่างและการแสดงแบบสถาปัตยกรรม           3(1-4-4) 
AD2032103 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม                3(1-4-4) 
AD2032104 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม                      3(3-0-6) 
AD2032205 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ                      2(1-2-3) 
AD2032206 สถาปัตยกรรมไทย                                    3(3-0-6) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
จํานวน 5 รายวิชา หน่วยกิตรวม 14 หน่วยกิต  
มีการเปล่ียนแปลงดังน้ี 
ตัดออกจากกลุ่มวิชาจํานวน 2 รายวิชา 
AD2032101 หลักการออกแบบ                                    3(1-4-4) 
AD2032205 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ                      2(1-2-3) 
 
เพ่ิมเข้ามาในกลุ่มวชิาจํานวน 1 รายวชิา 
AD2031105 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบพื้นฐาน         2(1-2-3) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 
2.2 กลุ่มวิชาหลัก 
จํานวน 11 รายวิชา หน่วยกิตรวม 45 หน่วยกิต 
AD2031101 ทฤษฎีการออกแบบสถาปตัยกรรม        3(3-0-6) 
AD2031102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1                      4(1-6-5) 
AD2031203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2                      4(1-6-5) 
AD2031204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3                      4(1-6-5) 
AD2031305 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4                      4(1-6-5) 
AD2031306 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5                      4(1-6-5) 
AD2031407 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6                      4(1-6-5) 
AD2031408 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7                      4(1-6-5) 
AD2031409 การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อ 
                 การออกแบบงานสถาปัตยกรรม         3(1-4-4) 
AD2031410 โครงงานวิทยานิพนธ ์                                   2(1-2-3) 
AD2031511 วิทยานิพนธ ์                                  9(0-27-9) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี
จํานวน 11 รายวิชา หน่วยกิตเลือกรวม 29 หน่วยกิต 
AD2033101 วัสดุและการก่อสร้าง                                    2(1-2-3) 
AD2033202 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงาน 1  3(1-4-4) 
AD2033203 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงาน 2  3(1-4-4) 
AD2033104 โครงสร้างอาคาร 1                                    2(1-2-3) 
AD2033205 โครงสร้างอาคาร 2                                    2(1-2-3) 
AD2033206 โครงสร้างอาคาร 3                                      2(1-2-3) 
AD2033207 เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง 
                 อาคารขนาดเล็ก                                        3(2-2-5) 
AD2033208 เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง 
                 อาคารขนาดกลาง                                      3(2-2-5) 
AD2033309 เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง 
                 อาคารสําเร็จรูป                                         3(2-2-5) 
AD2033310 เทคโนโลยอีาคารและการก่อสร้างอาคารสูง         3(2-2-5) 
AD2033411 เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง 
                 อาคารขนาดใหญ่                                       3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 กลุ่มวิชาหลัก 
จํานวน 12 รายวิชา หน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต  
มีการเปล่ียนแปลงดังน้ี 
ตัดออกจากกลุ่มวิชาจํานวน 1 รายวิชา 
AD2031410 โครงงานวิทยานิพนธ ์                                2(1-2-3) 
 
เพ่ิมเข้ามาในกลุ่มวชิาจํานวน 2 รายวชิา 
AD2032101 หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม           3(1-4-4) 
AD2032511 โครงร่างวิทยานิพนธ ์                                2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี
จํานวน 10 รายวิชา หน่วยกิตเลือกรวม 28 หน่วยกิต  
มีการเปล่ียนแปลงดังน้ี 
ตัดออกจากกลุ่มวิชาจํานวน 7 รายวิชา 
AD2033101 วัสดุและการก่อสร้าง                                 2(1-2-3) 
AD2033206 โครงสร้างอาคาร 3                                   2(1-2-3) 
AD2033207 เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง 
                 อาคารขนาดเล็ก                                      3(2-2-5) 
AD2033208 เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง 
                 อาคารขนาดกลาง                                    3(2-2-5) 
AD2033309 เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง 
                 อาคารสําเร็จรูป                                      3(2-2-5) 
AD2033310 เทคโนโลยอีาคารและการก่อสร้างอาคารสูง      3(2-2-5) 
AD2033411 เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง 
                 อาคารขนาดใหญ่                                     3(2-2-5) 
 
เพ่ิมเข้ามาในกลุ่มวชิาจํานวน 6 รายวชิา 
AD2033101 เทคโนโลยกีารกอ่สร้าง 1                            3(2-2-5) 
AD2033202 เทคโนโลยีการกอ่สร้าง 2                            3(2-2-5) 
AD2033203 เทคโนโลยีการกอ่สร้าง 3                            3(2-2-5) 
AD2033304 เทคโนโลยีการกอ่สร้าง 4                            3(2-2-5) 
AD2033305 เทคโนโลยีการกอ่สร้าง 5                            3(2-2-5) 
AD2033406 เทคโนโลยีการกอ่สร้าง 6                            3(2-2-5)  
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 
2.4 กลุ่มวิชาสนับสนุน 
จํานวน 13 รายวิชา หน่วยกิตรวม 32 หน่วยกิต 
AD2034201 สถาปัตยกรรมภายใน                       3(1-4-4) 
AD2034202 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขยีนแบบสถาปัตยกรรม      2(1-2-3) 
AD2034303 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม       2(1-2-3) 
AD2034304 สถาปัตยกรรมยั่งยืน                                    3(2-2-5) 
AD2034305 ผังเมืองเบื้องต้น                                    3(2-2-5) 
AD2034306 การวางผังบริเวณ                                     2(1-2-3) 
AD2034307 ภูมิสถาปัตยกรรม                                    3(1-4-4) 
AD2034308 การศึกษาความเป็นไปได้ 
                 ของโครงการสถาปัตยกรรม                      2(2-0-4) 
AD2034309 การบริหารคุณภาพงานกอ่สร้าง                      3(3-0-6) 
AD2034310 การบริหารงานกอ่สร้าง                      3(3-0-6) 
AD2034411 การประมาณราคาก่อสร้าง                      3(1-4-4) 
AD2034412 วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม                      2(2-0-4) 
AD2034413 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา        1(0-2-1) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
2.5 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
จํานวน 14 รายวิชา หน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต 
AD2035501 สหกิจศึกษาทางสถาปัตยกรรม                     6(0-40-0) 
AD2035502 การฝึกงานทางสถาปัตยกรรม                     6(0-40-0) 
AD2035403 การปรับปรุงอาคาร                                     3(2-2-5) 
AD2035404 การวินิจฉัยสภาพอาคาร                                3(3-0-6) 
AD2035405 อาคารประหยัดพลังงาน 
                และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม                            3(3-0-6)   
AD2035406 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคาร                            3(3-0-6)   

AD2035407 การออกแบบสถาปัตยกรรมสําหรับภัยพิบัติ         3(3-0-6)   

AD2035408 สถาปัตยกรรมชุมชน                                    3(2-2-5) 

AD2035409 การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน                           3(3-0-6) 

AD2035410 กฎหมายในงานสถาปัตยกรรม                      3(3-0-6) 

AD2035411 การออกแบบสภาพแวดล้อมท่ียั่งยืน        3(3-0-6) 

AD2035412 การออกแบบชุมชนเมือง                      3(1-4-4) 

AD2035413 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น                           3(2-2-5) 

AD2035414 สุนทรียศาสตร์สําหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 

2.4 กลุ่มวิชาสนับสนุน 
จํานวน 11 รายวิชา หน่วยกิตรวม 26 หน่วยกิต 
มีการเปล่ียนแปลงดังน้ี 
ตัดออกจากกลุ่มวิชาจํานวน 6 รายวิชา 
AD2034202 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขยีนแบบสถาปัตยกรรม    2(1-2-3) 
AD2034303 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม     2(1-2-3) 
AD2034306 การวางผังบริเวณ                                     2(1-2-3) 
AD2034307 ภูมิสถาปัตยกรรม                                     3(1-4-4) 
AD2034309 การบริหารคุณภาพงานกอ่สร้าง                    3(3-0-6) 
AD2034310 การบริหารงานกอ่สร้าง                              3(3-0-6) 
 
เพ่ิมเข้ามาในกลุ่มวชิาจํานวน 4 รายวชิา 
AD2034201 คอมพวิเตอร์ช่วยในการเขยีนแบบสถาปัตยกรรม2(1-2-3) 
AD2034202 คอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2(1-2-3) 
AD2034303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง       2(1-2-3) 
AD2034205 การวางผังบริเวณและภูมสิถาปัตยกรรม           3(1-4-4)  
------------------------------------------------------------------------------------- 
2.5 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
จํานวน 12 รายวิชา หน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต 
มีการเปล่ียนแปลงดังน้ี 
ตัดออกจากกลุ่มวิชาจํานวน 6 รายวิชา 
AD2035403 การปรับปรุงอาคาร                                  3(2-2-5) 
AD2035404 การวินิจฉัยสภาพอาคาร                             3(3-0-6) 
AD2035405 อาคารประหยัดพลังงาน 
                และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม                          3(3-0-6)   
AD2035406 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคาร                         3(3-0-6)   

AD2035407 การออกแบบสถาปัตยกรรมสําหรับภัยพิบัติ      3(3-0-6)   

AD2035409 การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน                        3(3-0-6) 
 
เพ่ิมเข้ามาในกลุ่มวชิาจํานวน 5 รายวชิา 
AD2035303 การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร                     3(2-2-5) 
AD2035304 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงาน     3(3-0-6)   
AD2035409 การตลาดเพื่อการออกแบบ 
                 โครงการอสังหาริมทรัพย ์                           3(3-0-6)   
AD2035410 การออกแบบรายละเอยีดสถาปัตยกรรม          3(1-4-4) 
AD2035512 การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม                         3(1-4-4) 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ระดับปริญญาตรี 

เลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีไม่
นับหน่วยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวทิยาลัยอื่นท่ีมีความร่วมมือ ท้ังน้ี
ขึ้นอยู่ดุลพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํหลักสูตร 

รายวิชาที่มีการปรบัปรงุคําอธิบายรายวิชา (ชื่อรายวชิาเดิม) 
1. หมวดศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับ พ.ศ. 2559) 

 
1. หมวดศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับ พ.ศ. 2564) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 2. หมวดวิชาเฉพาะ 

AD2032104 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) AD2031103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมในประเทศตะวันออกและ
ตะวันตก รูปแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้างและวัสดุ
ก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม ปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อรูปแบบ
สถาปัตยกรรม รูปแบบสถาปัตยกรรมยคุสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการรูปแบบยุคสมัยปฏวิัติ
อุตสาหกรรม พัฒนาการรูปแบบยุคสมัยหลังปฏิวัติ
อุตสาหกรรม การออกแบบยุคสมัยปจัจบุัน 

วิวัฒนาการประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก
และตะวันตก รูปแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้างและ
วัสดุก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม ปจัจัยท่ีจะส่งผลต่อ
รูปแบบสถาปัตยกรรม พัฒนาการรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม
สมัยประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมสมัยปฏิวัติ
อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สถาปัตยกรรม
หลังสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน 

AD2031101 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) AD2032102 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
ทฤษฎีองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์
ของพื้นท่ีว่าง จิตวิทยากับงานสถาปัตยกรรม         
หลักปรัชญาและแนวความคิด การวิเคราะห์วถิีชีวิตและ
สังคม 

องค์ประกอบพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม รูปทรง
และท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม การจัดระบบ
ความสัมพันธ์ของท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม ระบบทาง
สัญจร ขนาดและสัดส่วน หลักการออกแบบพื้นฐาน 

AD2031102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4(1-6-5) AD2032103 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4(1-6-5) 
การออกแบบอาคาร การวิเคราะห์พื้นท่ีโครงการ  
แนวคิดความสัมพันธ์ของพื้นท่ีใช้สอยกบัการใช้งาน  
การจัดวางผังและการออกแบบรายละเอียด ระบบ
โครงสร้างและวัสดุประกอบ เทคนิคนําเสนอผลงาน
ออกแบบ 

การออกแบบอาคารพกัอาศัยขนาดเล็ก (ไม่เกิน 
1,000 ตารางเมตร) แผนภาพความสัมพนัธ์ระบบทาง
สัญจร การวิเคราะห์ผู้ใช้สอย การเขยีนทาง
สถาปัตยกรรม การนําเสนอผลงานการออกแบบ 
ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพื้นท่ีใช้สอย 
ข้อกําหนดเบื้องต้นในการออกแบบอาคาร โครงสร้าง
และวัสดุ 

AD2031203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4(1-6-5) AD2032204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4(1-6-5) 
การออกแบบอาคารกึ่งพกัอาศัยและอาคารพาณิชย์  
การวิเคราะหพ์ื้นท่ีโครงการ แนวคิดความสัมพันธ์ของ
พื้นท่ีใช้สอยกับการใช้งาน การออกแบบอาคารให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การออกแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน ระบบโครงสร้างและวสัดุประกอบ
อาคาร เทคนิคนําเสนอผลงานออกแบบ 

การออกแบบอาคารเพื่อการพักอาศัยและการพาณิชย์
ขนาดไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร การวิเคราะห์ท่ีต้ัง 
การรังวัดท่ีต้ังโครงการ ความต้องการทางการใช้งาน
และขนาดพื้นท่ีใช้สอย กฏหมายและข้อกําหนดในการ
ออกแบบอาคาร โครงสร้างและวัสดุ 
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AD2031204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4(1-6-5) AD2032205 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4(1-6-5) 

การออกแบบอาคารสาธารณะและผังบริเวณพื้นท่ีไม่เกิน 
1,000 ตารางเมตร การวิเคราะห์ พื้นท่ีโครงการ  
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาคารและพื้นท่ีใช้
สอย การจัดผังพื้นและกําหนดรายละเอียด ระบบ
โครงสร้างและวัสดุประกอบอาคาร เทคนิคนําเสนอผลงาน
ออกแบบ 

การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดไม่เกิน 2,000 
ตารางเมตร การวิเคราะห์บริบท การสํารวจท่ีต้ังและ
บริบท ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพื้นท่ีใช้
สอย กฏหมายและข้อกําหนดในการออกแบบอาคาร 
โครงสร้างและวัสดุงานระบบอาคาร 

AD2031305 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 4(1-6-5) AD2032306 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 4(1-6-5) 
การออกแบบอาคารสาธารณะ ประเภทของโครงสร้างพาด
กวา้ง  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหวา่งกลุ่มอาคารและ
พื้นท่ีใช้สอย  การเขียนโครงการและกําหนดรายละเอียด  
ระบบโครงสร้างและวัสดุประกอบอาคาร เทคนิคนําเสนอ
ผลงานออกแบบ 

การออกแบบอาคารโครงสร้างพาดกวา้งและอาคาร
สาธารณะขนาด 2,000-10,000 ตารางเมตร
รายละเอียดวัสดุและวิธีการในการกอ่สร้าง การศึกษา
ทดลองเกี่ยวกับรายละเอยีดและวัสดุที่ใช้ในงาน
ก่อสร้าง ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพื้นท่ี
ใช้สอยกฏหมายและขอ้กําหนดในการออกแบบอาคาร 
โครงสร้างและวัสดุงานระบบอาคารการวิเคราะห์
ข้อมูลสําหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม 

AD2031306 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 4(1-6-5) AD2032307 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 4(1-6-5) 
การออกแบบอาคารสาธารณะประเภทท่ีพักรวม      
การวิเคราะหพ์ื้นท่ีโครงการ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างอาคารและพื้นท่ีใช้งาน การจัดผังพื้นและ
ออกแบบรายละเอียด ระบบโครงสร้างและวัสดุประกอบ
อาคาร เทคนิคนําเสนอผลงานออกแบบ 

การออกแบบอาคารอาคารสูง การฝึกออกแบบโดยใช้
กระบวนการเชิงการวิจยัเป็นพื้นฐาน การจัดทําข้อมูล
และนําเสนอผลงานแบบมืออาชีพ ความต้องการ
ทางการใช้งานและขนาดพื้นท่ีใช้สอย กฏหมายและ
ข้อกําหนดในการออกแบบอาคาร โครงสร้างและวัสดุ 
งานระบบอาคาร การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

AD2031407 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4(1-6-5) AD2032408 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4(1-6-5) 
การออกแบบอาคารสูงท่ีมีการใช้สอยท่ีซับซ้อน  
กระบวนการทางการออกแบบ การจัดทํา รายละเอียด
โครงการ การวิเคราะห์ผู้ใช้โครงการแต่ละประเภท ระบบ
โครงสร้างและวัสดุประกอบอาคารเทคนิคนําเสนอผลงาน
ออกแบบ 

การออกแบบอาคารท่ีมีการใช้งานเฉพาะและอาคาร
สาธารณะขนาดใหญ่พิเศษเกิน 10,000 ตารางเมตร 
การวิเคราะหแ์ละจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับพืน้ท่ีใช้สอย
และระบบทางสัญจรของอาคารท่ีมีซับซ้อนทางการใช้
งาน ความต้องการทางการใช้งานและขนาดพื้นท่ีใช้
สอย กฏหมายและข้อกําหนดในการออกแบบอาคาร 
โครงสร้างและวัสดุ งานระบบอาคาร 

AD2031408 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4(1-6-5) AD2032509 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4(1-6-5) 
การออกแบบอาคารขนาดใหญ่ที่มีลักษณะการใช้งาน
เฉพาะ กระบวนการทางการออกแบบ การวางผังแม่บท
ของโครงการและวิเคราะห์การใช้งานของพื้นท่ี การจัดผัง
พื้นและการออกแบบรายละเอียด การจดัทํารายละเอยีด
โครงการ การวิเคราะห์ผู้ใช้โครงการแต่ละประเภท  
ระบบโครงสร้างและวัสดุประกอบอาคาร เทคนิคนําเสนอ
ผลงานออกแบบ 

การบูรณาการการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมกับ
เทคโนโลยีการกอ่สร้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดทําโครงการวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามความสนใจ
รายบุคคล การจัดนิทรรศการและการนําเสนอผลงาน
การออกแบบ ความต้องการทางการใช้งานและขนาด
พื้นท่ีใช้สอย กฏหมายและข้อกําหนดในการออกแบบ
อาคาร โครงสร้างและวัสดุ งานระบบอาคาร 
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AD2031409 การจัดทํารายละเอยีดโครงการเพื่อการ

ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
3(1-4-4) AD2032410 การจัดทํารายละเอยีดโครงการเพื่อการ

ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
3(1-4-4) 

การเก็บข้อมูลเพือ่กําหนดลักษณะโครงการ แนวคิดและ
ความต้องการของโครงการ การกาํหนดโครงการ      
การวิเคราะหพ์ื้นท่ีใช้สอย การสรุปข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ออกแบบ กฎหมายอาคาร การนําเสนอแบบร่าง      
การจัดทําแบบกอ่สร้างและรายการคํานวณทาง
วิศวกรรม 
 

การเก็บข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูลเพื่อกาํหนดลักษณะ
โครงการ การวิเคราะห์ความต้องการของโครงการ/
เจ้าของโครงการ การวิเคราะหก์ลุ่มผู้ใช้สอย        
การวิเคราะหพ์ื้นท่ีใช้สอย การวิเคราะหก์ฎหมายผัง
เมืองและกฎหมายควบคุมอาคาร การวิเคราะห์สภาพ
ท่ีต้ังโครงการ การวางกรอบแนวคิดของโครงการ   
การจัดทํารายละเอยีดโครงการ 

AD2031511 วิทยานิพนธ ์ 9(0-27-9) AD2032512 วิทยานิพนธ ์ 9(0-27-9) 
การกําหนดหัวข้อรายละเอียดโครงการสถาปัตยกรรม  
การปรับแก้รายละเอยีดโครงการ การค้นคว้ารวบรวม
และวิเคราะห์ขอ้มูล แบบร่างขั้นต้นโครงการงาน
สถาปัตยกรรม ระบบโครงสร้างและงานระบบ  
โครงการงานสถาปัตยกรรมขั้นสุดท้าย การนําเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ การจัดแสดงนิทรรศการ 

การจัดทําวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใต้
คําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์       
การจัดทําแบบร่างทางสถาปัตยกรรม การจัดทํา
ผลงานขั้นสุดท้ายทางสถาปัตยกรรม การจัดทําแบบ
โครงสร้างและงานระบบอาคาร การนําเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ ์การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ ์

AD2033104 โครงสร้างอาคาร 1  2(1-2-3) AD2033207 โครงสร้างอาคาร 1  2(1-2-3) 
หลักการทางกลศาสตร์ พื้นฐานกาํลังของวัสดุ ประเภท
ของโครงสร้างอาคาร การออกแบบและคํานวณแรง
ปฏิกิริยา การเขียนไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์
ดัด การหาแรงในช้ินส่วนโครงถัก การโกง่ตัวของ
โครงสร้าง ศึกษาเทคนิคการออกแบบโครงสร้าง 
 

หลักการทางกลศาสตร์  พื้นฐานกําลังของวัสดุ  
ประเภทของโครงสร้างอาคาร การออกแบบและ
คํานวณแรงปฏิกิริยา การเขียนไดอะแกรมของแรง
เฉือนและโมเมนต์ดัด การหาแรงในช้ินส่วนโครงถัก  
การโก่งตัวของโครงสร้าง การคํานวณโครงสร้างไม้ 
คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของไม้ ลักษณะโครงสร้าง
ประกอบของไม้ ศึกษาเทคนิคการออกแบบโครงสร้าง 

AD2033205 โครงสร้างอาคาร 2  2(1-2-3) AD2033208 โครงสร้างอาคาร 2 2(1-2-3) 
การคํานวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก คุณสมบัติ
ทางกลศาสตร์ของไม้และเหล็ก ลักษณะโครงสร้าง
ประกอบของไม้ ลักษณะโครงสร้างส่วนประกอบของ
เหล็ก ศึกษาเทคนิคการออกแบบโครงสร้าง 
 

การคํานวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
โครงสร้างเหล็ก การคํานวณพื้น เสา คาน บันได   
การคํานวณ ฐานรากและกําแพง การรับนํ้าหนัก
โครงสร้าง การออกแบบและคํานวณอาคารขนาดเล็ก  
ศึกษาเทคนิคการออกแบบโครงสร้าง 

AD2033202 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและ
ควบคุมงาน 1 

3(1-4-4) AD2033309 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและ
ควบคุมงาน 1 

3(1-4-4) 

การบริหารงานกอ่สร้าง การเตรียมแผนการก่อสร้าง  

กระบวนการก่อสร้าง งานก่อสร้างคอนกรีตหล่อกับท่ี  

การหล่อคอนกรีตสําเร็จ การติดต้ังโครงสร้างเหล็ก  

ส่วนประกอบโครงสร้างภายในและภายนอกของอาคาร   

ศึกษาเทคนิคการควบคุมงาน 

การบริหารงานกอ่สร้าง การเตรียมแผนงานการ
ก่อสร้างและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานกอ่สร้าง  
กระบวนการก่อสร้าง งานก่อสร้างคอนกรีตหล่อกับท่ี  
การหล่อคอนกรีตสําเร็จ การติดต้ังโครงสร้างเหล็ก  
ส่วนประกอบโครงสร้างภายในและภายนอกของ
อาคาร ศึกษาเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
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AD2033203 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและ

ควบคุมงาน 2 
3(1-4-4) AD2033310 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างและ

ควบคุมงาน 2 
3(1-4-4) 

การบริหารงานกอ่สร้าง การเตรียมสถานท่ีเพื่อก่อสร้าง  
การเร่ิมงานก่อสร้าง การวางแผนงานกระบวนการ
ก่อสร้างอาคาร การประสานงานกับงานโครงสร้างและ
งานระบบ การตรวจสอบอาคาร ศึกษางานออกแบบ
อาคาร ศึกษาเทคนิคการควบคุมงาน 

การบริหารงานกอ่สร้าง การเตรียมสถานท่ีเพื่อ
ก่อสร้าง การเร่ิมงานก่อสร้าง การวางแผนงาน
กระบวนการก่อสร้างอาคาร การประสานงานกับงาน
โครงสร้างและงานระบบ การตรวจสอบอาคารและ
คุณภาพงานก่อสร้าง ศึกษางานออกแบบอาคาร 
ศึกษาเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 

AD2034201 สถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4) AD2034204 สถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4) 
การออกแบบตกแต่งภายใน ขนาดของเฟอร์นิเจอร์  
ลักษณะการใช้งานการจัดพื้นท่ี การเลือกใช้สี วัสดุ
ตกแต่งประเภทต่าง ๆ 
 

ทฤษฎีในการออกแบบตกแต่งภายใน พฤติกรรมการ
ใช้สอยพื้นท่ี การเคล่ือนไหวของมนุษย์ในเชิงการย
ศาสตร์ที่สัมพันธ์กับรูปแบบเคร่ืองเรือน การจัดคุณค่า
ของท่ีว่างภายใน การสร้างบรรยากาศภายในจากการ
ตกแต่ง การเลือกใช้วัสดุ พื้นผิว สี การให้แสง และ
คุณค่าของแสง การจัดองค์ประกอบภายในท่ีเน้น  
การคํานึงถึงอุปกรณ์อาคารและงานระบบอาคาร  
การออกแบบเคร่ืองเรือนและการออกแบบตกแต่ง
ภายใน 

AD2034304 สถาปัตยกรรมยั่งยืน 3(2-2-5) AD2034206 สถาปัตยกรรมยั่งยืน 3(2-2-5) 
การออกแบบและทฤษฎีสถาปัตยกรรมยั่งยืน แนวคิด

ทางสถาปัตยกรรม อาคารท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็น

อาคารสีเขียว การก่อสร้างอาคารท่ีกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

 

การออกแบบและทฤษฎีสถาปัตยกรรมยั่งยืน แนวคิด
ทางสถาปัตยกรรม อาคารท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็น
อาคารสีเขียว การออกแบบและการสร้างอาคารท่ี
คํานึงถึงสภาพแวดล้อม การวางผังบริเวณท่ีสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อม การออกแบบและพฒันาชุมชน
อย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัย
ภายในและภายนอก การวางผังและองค์ประกอบทาง
กายภาพของชุมชน 

AD2034305 ผังเมืองเบื้องต้น  3(2-2-5) AD2034307 ผังเมืองเบื้องต้น  3(2-2-5) 
กระบวนการเปล่ียนแปลงของเมืองท้ังในและนอก
ประเทศ วิวัฒนาการผังเมืองในต่างประเทศ  
วิวัฒนาการผังเมืองในประเทศไทย ผังเมืองเฉพาะ  
กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกับผังเมือง 

การผังเมืองเบื้องต้น กําเนิดและววิัฒนาการของการ
วางแผนและผังเมืองในต่างประเทศ ทฤษฎีหลัก ๆ  
ในการออกแบบชุมชนเมือง วิวัฒนาการผังเมืองใน
ประเทศไทย กระบวนการวางแผนและผังเมืองผัง
เมืองเฉพาะ กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกับผังเมือง 
ปฏิบัติการวางผังเมืองเฉพาะ 

AD2034411 การประมาณราคาก่อสร้าง  3(1-4-4) AD2034308 การประมาณราคาก่อสร้าง  3(1-4-4) 
การประมาณราคา การคํานวณปริมาณวัสดุจากแบบ
ก่อสร้าง แนวทางการค้นหาข้อมูล ราคาค่าวัสดุ  
ค่าแรงงานและค่าใช้จ่าย การประเมินมูลค่าการก่อสร้าง 

การประมาณราคาก่อสร้าง การจัดหมวดหมู่การ
ก่อสร้าง การคํานวณพื้นท่ีปริมาณวัสดุราคาค่าวัสดุ  
ค่าแรงงานและค่าใช้จ่าย การประมาณราคาค่า
ก่อสร้างตามหมวดงานจากแบบก่อสร้างจริง 
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AD2035501 สหกิจศึกษาทางสถาปัตยกรรม  6(0-40-0) AD2035401 สหกิจศึกษาทางสถาปัตยกรรม  6(0-40-0) 

ปฏิบัติงานจริงด้านงานสถาปัตยกรรมเสมือนพนักงาน
ของหน่วยงานตามลักษณะงานในตําแหน่งงานท่ีได้รับ
การคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 16 สัปดาห์ จัดทํา
รายงานการปฎิบัติงานหรือรายงานการทําโครงงาน
ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เล้ียงและอาจารย์นิเทศ 

ปฏิบัติงานจริงด้านงานสถาปัตยกรรมเสมือนพนักงาน
ของสถานประกอบการในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ในตําแหน่งงานท่ีตรงกับสาย
วิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า          
16  สัปดาห์ จัดทํารายงานการปฎิบัติงานหรือรายงาน
การทําโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เล้ียง
และอาจารย์นิเทศก ์

รายวิชาใหมใ่นหลักสูตร  
 1. หมวดศึกษาทั่วไป 

โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับ พ.ศ. 2564) 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 
   AD2031105 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

พื้นฐาน 
2(1-2-3) 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์สําเร็จรูปสําหรับการออกแบบ
พื้นฐาน การสร้างสรรค์งานออกแบบเบือ้งต้น เทคนิค
และวิธกีารนําเสนองานออกแบบ 

   AD2032101 หลักการออกแบบในงาน
สถาปัตยกรรม 

3(1-4-4) 

 การออกแบบพื้นท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม คุณภาพ
ของท่ีว่าง รูปทรงของสถาปัตยกรรม การจัดระบบ
ความสัมพันธ์ของท่ีว่างสัดส่วนมนุษย์ การทํา
หุ่นจําลอง การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม 

  AD2032511 โครงร่างวิทยานิพนธ ์ 2(1-2-3) 
  ความหมายและคําจํากัดความของวิทยานิพนธ์ 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวิทยานิพนธ์ทาง
สถาปัตยกรรม รูปแบบและประเภทของโครงการ
วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม ระเบียบวิธีวจิัยและ
การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับวิชาวิทยานิพนธ์ทาง
สถาปัตยกรรม การกาํหนดหวัข้อวิทยานิพนธ์ทาง
สถาปัตยกรรม การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ทาง
สถาปัตยกรรม 

  

   AD2033101 เทคโนโลยีการกอ่สร้าง 1 3(2-2-5) 
 คุณสมบัติพื้นฐานวัสดุ วิธกีารกอ่สร้าง ระบบ

โครงสร้างอาคารไม้ เหล็ก งานระบบอาคาร 
ความสัมพันธ์ระหวา่งเทคโนโลยีการก่อสร้างกับงาน
สถาปัตยกรรมอาคารขนาดเล็ก ฝึกทักษะปฏิบัติการ
เขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง ทัศนศึกษาดูงาน
โครงการ 
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   AD2033202 เทคโนโลยีการกอ่สร้าง 2 3(2-2-5) 

 วิธีการก่อสร้าง วัสดุ ระบบโครงสร้างอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก งานระบบอาคาร ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เทคโนโลยีการกอ่สร้างกับงานสถาปัตยกรรมอาคารท่ี
พักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรมกึ่งสาธารณะ ฝึกทักษะ
ปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอยีดก่อสร้าง ทัศนศึกษา
ดูงานโครงการ 

   AD2033203 เทคโนโลยีการกอ่สร้าง 3 3(2-2-5) 
 วิธีการก่อสร้าง ระบบโครงสร้าง งานระบบอาคาร 

วัสดุ ระบบประสานทางพิกัด การติดต้ังช้ินส่วนอาคาร
สําเร็จรูป ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี          
การก่อสร้างกบังานสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะ     
ฝึกทักษะปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอยีดก่อสร้าง   
ทัศนศึกษาดูงานโครงการ 

   AD2033304 เทคโนโลยีการกอ่สร้าง 4 3(2-2-5) 
 วิธีการก่อสร้างอาคารช่วงพาดกวา้งด้วยเทคโนโลยี

โครงสร้างต่าง ๆ การเลือกใช้โครงสร้างพิเศษ วัสดุ 
การติดต้ังและรอยต่อ งานระบบอาคารท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ความสัมพันธ์ระหวา่งเทคโนโลยีการก่อสร้างกับงาน
สถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ฝึกทักษะ
ปฏิบัติการออกแบบเชิงทดลองโครงสร้างช่วง        
พาดกวา้ง เขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง          
ทัศนศึกษาดูงานโครงการ 

   AD2033305 เทคโนโลยีการกอ่สร้าง 5 3(2-2-5) 
 วิธีการก่อสร้างขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง ระบบ

โครงสร้างและเทคโนโลยีเปลือกอาคาร งานระบบ 
ต่าง ๆ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร ความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยกีารกอ่สร้างกับงานสถาปัตยกรรม
อาคารขนาดใหญพ่ิเศษและอาคารสูง ฝึกทักษะ
ปฏิบัติการคํานวณงานระบบบริการอาคารเบื้องต้น  
ออกแบบและเขยีนแบบรายละเอยีดการติดต้ัง      
การเตรียมพื้นท่ีสําหรับอุปกรณ์ ทัศนศึกษาดูงาน
โครงการ 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 
   AD2033406 เทคโนโลยีการกอ่สร้าง 6 3(2-2-5) 

 วิธีการก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างกบังาน
สถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษเพื่อ
การใช้งานเฉพาะทาง ประเภทโรงพยาบาล สถานี
ขนส่ง หรืออาคารอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง ระบบโครงสร้าง
และเทคโนโลยีเปลือกอาคาร งานระบบต่าง ๆ และ
อุปกรณ์ประกอบอาคาร ฝึกทักษะปฏบิติัการคํานวณ
งานระบบบริการอาคารเบื้องต้น ออกแบบเขียนแบบ
รายละเอียดการติดต้ังการเตรียมพื้นท่ีสําหรับอุปกรณ์ 
ทัศนศึกษาดูงานโครงการ 

  AD2034201 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม                                         

2(1-2-3) 

  การติดต้ังโปรแกรม การใช้คําส่ังสําเร็จรูปเพื่อการ
เขียนแบบ การเขียนแบบมาตรฐานการยื่นขออนุญาต
ก่อสร้าง อาคารพักอาศัยช้ันเดียว สารบญัแบบ  
รายการประกอบแบบ ผังบริเวณ ผังพื้น รูปด้าน รูป
ตัด แบบขยายประตู-หน้าต่าง แบบขยายห้องนํ้า    
การรวบรวมเล่มและการส่ังพิมพ์งาน   

  AD2034202 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม                                         

2(1-2-3) 

  การติดต้ังโปรแกรม การใช้คําส่ังสําเร็จรูปเพื่อการ
ออกแบบ การสร้างหุ่นจําลองอาคาร 3 มิติภายนอก
อาคารและภายในอาคาร การนําเสนอผลงานใน
รูปแบบภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 

   AD2034303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารงาน
ก่อสร้าง 

2(1-2-3) 

 การติดต้ังโปรแกรม การใช้คําส่ังสําเร็จรูปเพื่อการ
บริหารงานก่อสร้าง การวางแผนและบริหารงาน
ก่อสร้าง การสร้างแบบจําลองสารสนเทศอาคาร 
(BIM) เพื่อการวางแผนและบริหารเวลา เงิน 
ทรัพยากร และคุณภาพในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 
   AD2034205 การวางผังบริเวณและ                 

ภูมิสถาปัตยกรรม 
3(1-4-4) 

 องค์ความรู้เบื้องต้นของงานภูมิสถาปัตยกรรม 
หลักการ ทฤษฎแีนวคิด และววิัฒนาการของงานภูมิ
สถาปัตยกรรม ขอบเขตงานท่ีเกีย่วขอ้ง กระบวนการ
ของการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม กระบวนการ
วางผังบริเวณ การวิเคราะห์พื้นท่ีออกแบบ          
การวิเคราะหโ์ปรแกรมและผู้ใช้งาน หลักการและ
มาตรฐานการวางผังบริเวณ ระบบการแบ่งเขตการใช้
ท่ีดิน ระบบทางสัญจร การสร้างสุนทรียภาพใน     
การวางผังบริเวณ การวิเคราะหก์รณีศึกษา
หลากหลายรูปแบบในการวางผังบริเวณ 

   AD2035303 การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร 3(2-2-5) 
 การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร  เทคนิคการก่อสร้าง

อาคาร วัสดุในการก่อสร้าง เทคโนโลยีพืน้ฐาน  
องค์ประกอบของอาคาร โครงสร้างและการต่อเติม
อาคาร งานระบบท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคาร 

   AD2035304 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคารประหยัด
พลังงาน 

3(3-0-6) 

 การออกแบบสถาปัตยกรรมกับปัญหาส่ิงแวดล้อม  
ระบบพลังงาน วงจรอายุอาคาร ปจัจัยท่ีมีผลต่อการ
ออกแบบอาคาร  กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับอาคารอนุรักษ์พลังงาน และการนํานวัตกรรม
เทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
นวัตกรรมทางด้านระบบโครงสร้าง ระบบก่อสร้าง  
ระบบอาคาร การจัดการทรัพยากรอาคาร 

   AD2035409 การตลาดเพื่อการออกแบบโครงการ
อสังหาริมทรัพย ์

3(3-0-6) 

 กลยุทธ์ในการนําเสนอขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
สภาพแวดล้อมการตลาด ส่วนประสมการตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภค ปจัจัยทางการตลาด โอกาสทาง
การตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด การส่ือสารทาง
การตลาด  

   AD2035410 การออกแบบรายละเอยีด
สถาปัตยกรรม 

3(1-4-4) 

 การออกแบบรายละเอยีดทางสถาปัตยกรรมใน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เทคนิคในการเลือก
วัสดุ การสร้างความลงตัวและความสวยงามจาก   
การใช้วัสดุ วิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคการก่อสร้างท่ี
เหมาะสม 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 
   AD2035512 การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 

 การนําเสนอสถาปัตยกรรมผ่านมุมมองของการ
ถ่ายภาพ หลักการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ  
การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ความคาดหวงัของผลลัพธ์การเรยีนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

ช้ันปี 1: ไม่มี ช้ันปี 1: มีทักษะในการออกแบบพื้นท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม, อาคารพัก
อาศัยไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร, เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารขนาด
เล็กได้ และมีทักษะในการวิเคราะห์การใช้พื้นท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม 
การวิเคราะห์ทําเลท่ีต้ัง และกฎหมายและข้อกําหนดได้ 

ช้ันปี 2: ไม่มี ช้ันปี 2: มีทักษะในการออกแบบอาคารเพื่อการพักอาศัยและการ
พาณิชย์ขนาดไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร-อาคารสาธารณะขนาดไม่เกิน 
2,000 ตารางเมตร, เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก-
อาคารสําเร็จรูปได้ และมีทักษะในการวิเคราะห์การใช้พื้นท่ีว่างทาง
สถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ทําเลท่ีต้ัง และกฎหมายและข้อกําหนดได้ 

ช้ันปี 3: ไม่มี ช้ันปี 3: มีทักษะในการออกแบบอาคารโครงสร้างพาดกว้าง อาคาร
สาธารณะนาด 2,000-10,000 ตารางเมตร และอาคารสูง, เทคโนโลยี
การก่อสร้างอาคารช่วงพาดกว้าง, อาคารสูง ได้ และมีทักษะในการ
วิเคราะห์การใช้พื้นท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความซับซ้อน การ
วิเคราะห์ทําเลท่ีต้ังท่ีมีความพิเศษเฉพาะ กฎหมายและข้อกําหนด 
วิเคราะห์ระบบการก่อสร้าง และความเป็นไปได้ของโครงการได้ 

ช้ันปี 4: ไม่มี ช้ันปี 4: มีทักษะในการออกแบบอาคารสาธารณะนาดใหญ่พิเศษ เพื่อ
การใช้งานเฉพาะทาง, เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสาธารณะขนาด
ใหญ่พิเศษ ได้ และมีทักษะในการวิ เคราะห์การใช้พื้นท่ีว่างทาง
สถาปัตยกรรมท่ีมีความซับซ้อน การวิเคราะห์ทําเลท่ีต้ังท่ีมีความพิเศษ
เฉพาะ กฎหมายและข้อกําหนด วิเคราะห์ระบบการก่อสร้าง ความ
เป็นไปได้ของโครงการ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และงานระบบ
อาคารได้ 

ช้ันปี 5: ไม่มี ช้ันปี 5: ทักษะในการบูรณาการการออกแบบสถาปัตยกรรมตามความ
สนใจรายบุคคลร่วมกับเทคโนโลยีการก่อสร้างได้ และมีทักษะในการ
วิเคราะห์การใช้พื้นท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความซับซ้อน การ
วิเคราะห์ทําเลท่ีต้ังท่ีมีความพิเศษเฉพาะ กฎหมายและข้อกําหนด 
วิเคราะห์ระบบการก่อสร้าง ความเป็นไปได้ของโครงการ โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม และงานระบบอาคารได้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายศรัณยู สว่างเมฆ 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

สถ.ม. นวัตกรรมอาคาร 2555 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถ.บ. สถาปัตยกรรม 2551 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

การฝึกอบรม 1. โครงการเตรยีม ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 19 
พ.ค. 2564  

2. โครงการเทคนิคการเขียนตํารา หนังสือทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศ์าสตร ์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มทร.พระนคร 18 พ.ค. 2564  

3. โครงการการวิจัยเชิงคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 8-10 พ.ค. 2564  

4. โครงการสอนออนไลน์อยา่งไรให้เด็กไมเ่บ่ือ มทร.พระนคร 30 เม.ย. 2564  
5. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มทร.พระนคร 27 เม.ย. 2564   
6. โครงการอบรมเทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 20 ธ.ค. 2562    
7. โครงการ อบรม 21st century tall building design, livelong, healthy and low 

energy, net zero building,net zero district ASHRAE THAILAND. 26 ส.ค. 2562  
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจยัสําหรับการเสนอของบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564” สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 24 มิ.ย. 2562                                 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ด้านการจดัการทรัพยส์ินทางปัญญา และการเขียน
คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 8-10 พ.ค. 2562 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ  
ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-665-3888 
มือถือ : 081-414-4972 
อีเมล : saranyoo.s@rmutp.ac.th 

ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2549 - 2556 สถาปนิก บริษัท เฟริสท์ ฟลอร์ อาร์คเิทคส์ จํากัด 

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย 

1. ศรัณยู สว่างเมฆ (2564). การศึกษาและพัฒนาบูธจําหน่ายสินค้าโอทอปเคลื่อนท่ีแบบถอด
ประกอบสะท้อนอัตลักษณ์ศิลปะลา้นนาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน : กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน. ในการประชุม 



162 
 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ) 

 สวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” ในวันท่ี 17-18 
มิถุนายน 2564 (หน้า 187-198). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern P., 
Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). Designed 
Environment for People with Disabilities And Disability. Case Study: Improving 
the Environment of The Center for Social Welfare Development Elderly Home 
Khae. Bangkok. The 10th RMUTPInternational Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, 109-114 

3. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern P., 
Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). Designed 
Environment for People With Baby Aphasia. Case Study: Babies Aphasia and 
Intelligence. "Nontawith Home Landscape," Pak Kret District Some Makets. 
Nonthaburi. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, 115-120 

4. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern 
P.,Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). The 
Design Space for Recreational Activities for Children With Disabilities. Case 
Study: The Environment of the Orphanage for Disabled Children In Pak Kret. 
Nonthaburi. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, June 4-5 2019, 121-
126 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

สถ.ม. สถาปัตยกรรม 2560 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
สถ.บ. สถาปัตยกรรม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร 

การฝึกอบรม 1. โครงการสอนออนไลน์อยา่งไรให้เด็กไมเ่บ่ือ มทร.พระนคร 2 พ.ค. 2564 
2. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มทร.พระนคร 27 เม.ย. 2564 
3. โครงการประชุมเพ่ือช้ีแจงแนวทางการพัฒนาทักษะให้ผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสูต่ําบล 

(U2T) สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 5 มี.ค. 2564 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการ ประจาปี 2562 กิจกรรมท่ี 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 20-22 มี.ค. 
2563 

5. โครงการอบรมเทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาต ิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 20 ธ.ค. 2562 

6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย 23-25 ก.ย. 2562 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจยัสําหรับการเสนอของบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 24 มิ.ย. 2562                                

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ  
ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-665-3888 
มือถือ : 081-054-4694 
อีเมล : tansattha.a@rmutp.ac.th 

ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2557-2559 สถาปนิกอิสระ 
พ.ศ. 2556-2557 สถาปนิก บริษัทสตูดิโอ มหัศจรรย์ จํากัด 
พ.ศ. 2555-2556 สถาปนิกอิสระ 

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย 

1. ปริณัน บานช่ืน, แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ (2564). การศึกษาและพัฒนาเพ่ือออกแบบโรงเรือน
เพาะเหด็สําหรับตดิตั้งภายในโรงเรียนวัฒนาธรรมชนเผ่าเด็กกําพรา้ (หลัก 67) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว. ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 17-18 
มิถุนายน 2564 (หน้า 710-719). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ) 

 2. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern P., 
Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). Designed 
Environment for People with Disabilities And Disability. Case Study: Improving 
the Environment of The Center for Social Welfare Development Elderly Home 
Khae. Bangkok. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, 109-114 

3. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern P., 
Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). Designed 
Environment for People With Baby Aphasia. Case Study: Babies Aphasia and 
Intelligence. "Nontawith Home Landscape," Pak Kret District Some Makets. 
Nonthaburi. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, 115-120 

4. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern 
P.,Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). The 
Design Space for Recreational Activities for Children With Disabilities. Case 
Study: The Environment of the Orphanage for Disabled Children In Pak Kret. 
Nonthaburi. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, June 4-5 2019, 121-
126 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวปริณัน บานช่ืน 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

สถ.ม. สถาปัตยกรรม 2558 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
สถ.บ. สถาปัตยกรรม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร 

การฝึกอบรม 1. โครงการสอนออนไลน์อยา่งไรให้เด็กไมเ่บ่ือ มทร.พระนคร 2 พ.ค. 2564  
2. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มทร.พระนคร 27 เม.ย. 2564 
3. โครงการประชุมเพ่ือช้ีแจงแนวทางการพัฒนาทักษะให้ผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสูต่ําบล 

(U2T) สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 5 มี.ค. 2564 
4. โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือนําไปสู่การพลิก

โฉมมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2563 คณะบรหิารธุรกิจ มทร.พระนคร 16 ก.ย. 2563 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการ ประจาปี 2562 กิจกรรมท่ี 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 20-22 มี.ค. 
2563 

6. โครงการอบรมเทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาต ิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 20 ธ.ค. 2562 

7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย 23-25 ก.ย. 2562 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจยัสําหรับการเสนอของบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 24 มิ.ย. 2562  

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ  
ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-665-3888 
มือถือ : 086-881-5608 
อีเมล : parinan.b@rmutp.ac.th 

ตําแหน่งปัจจุบัน 
ตําแหน่งบริหาร 

อาจารย์ประจําสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2558 - 2559 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
พ.ศ. 2555 - 2556 สถาปนิก บรษัิท กังวาน สถาปนิก จํากัด 

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย 

1. ปริณัน บานช่ืน, แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ (2564). การศึกษาและพัฒนาเพ่ือออกแบบโรงเรือน
เพาะเหด็สําหรับตดิตั้งภายในโรงเรียนวัฒนาธรรมชนเผ่าเด็กกําพรา้ (หลัก 67) สาธารณรัฐ 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ) 

 ประชาธิปไตยประชาชนลาว. ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 17-18 มิถุนายน 
2564 (หน้า 710-719). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern P., 
Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). Designed 
Environment for People with Disabilities And Disability. Case Study: Improving 
the Environment of The Center for Social Welfare Development Elderly Home 
Khae. Bangkok. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, 109-114 

3. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern P., 
Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). Designed 
Environment for People With Baby Aphasia. Case Study: Babies Aphasia and 
Intelligence. "Nontawith Home Landscape," Pak Kret District Some Makets. 
Nonthaburi. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, 115-120 

4. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern 
P.,Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). The 
Design Space for Recreational Activities for Children With Disabilities. Case 
Study: The Environment of the Orphanage for Disabled Children In Pak Kret. 
Nonthaburi. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, June 4-5 2019, 121-
126 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายศาสตรา ศรีหาภาค 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

Ph.D. Urban Science 2018 Meijo University, Japan 

คพ.ม. การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์

2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถ.บ. สถาปัตยกรรม 2553 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
การฝึกอบรม 1. การบรรยายพิเศษ "The Next Norm for Art and Design (NNAD)" คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 23 เม.ย. 2564 
2. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Real Estate Business Adaptation due to COVID19 คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 เม.ย. 2564 
3. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Vacant House Issue in Japan คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 2564 
4. โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือนําไปสู่การพลิก

โฉมมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2563 คณะบรหิารธุรกิจ มทร.พระนคร 16 ก.ย. 2563 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการ ประจาปี 2562 กิจกรรมท่ี 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 20-22 มี.ค. 
2563 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “3rd GPBL Triangle Workshop, RMUTP x NUOL x SIT” 
School of Architecuture, Shibaura Institute of Technology 30 ก.ค. – 7 ส.ค. 2562 

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยสําหรับการเสนอของบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 24 มิ.ย. 2562 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ  
ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-665-3888 
มือถือ : 082-595-5645 
อีเมล : sastra.s@rmutp.ac.th 

ตําแหน่งปัจจุบัน 
ตําแหน่งบริหาร 

อาจารย์ประจําสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2555 – 2557 สถาปนิกอิสระ 
พ.ศ. 2553 - 2555 สถาปนิก บรษัิท สํานักงาน โฟร์เอส จํากัด 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ) 

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย 

1. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์, ศาสตรา ศรีหาภาค, มนต์ธัช มะกล่ําทอง. (2564). การประยุกต์ใช้
แนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านว่างในญี่ปุ่นกับบริบทไทย. สาระศาสตร์: สถาปัตยกรรมและ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ือง 3/2021 (หน้า 690-703). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

2. ศาสตรา ศรีหาภาค, พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ และธธนา กมลนรากิธรักษา. (2564). การบูรณา
การถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา แนวทางการ
ออกแบบอุทยานสวนป่าไผ่บ้านม้าร้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 6 ประจําปี 2564 นวัตกรรมการจัดการ : การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมบนวิถีปกติใหม่ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 (หน้า 14-24). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

3. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern P., 
Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). Designed 
Environment for People with Disabilities And Disability. Case Study: Improving 
the Environment of The Center for Social Welfare Development Elderly Home 
Khae. Bangkok. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, 109-114 

4. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern P., 
Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). Designed 
Environment for People With Baby Aphasia. Case Study: Babies Aphasia and 
Intelligence. "Nontawith Home Landscape," Pak Kret District Some Makets. 
Nonthaburi. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, 115-120 

5. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern 
P.,Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). The 
Design Space for Recreational Activities for Children With Disabilities. Case 
Study: The Environment of the Orphanage for Disabled Children In Pak Kret. 
Nonthaburi. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, June 4-5 2019, 121-
126 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายธธนา กมลนรากิธรักษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

ผ.ม. การวางผังเมือง 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม 2545 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

การฝึกอบรม 1. โครงการเขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภฎักาญจนบุรี 27 พ.ค. 2564 
2. โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการวิจัย สถาบันวิจยัและพัฒนา มทร.พระ

นคร 27 เม.ย. 2564 
3. โครงการจดัทําคําขอและการขอรบัการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศสาตร์วิจัยและนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 9 พ.ย. 2563 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการ ประจําปี 2563 กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร 26 มิ.ย. 2563 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการ ประจาปี 2562 กิจกรรมท่ี 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 20-22 มี.ค. 
2563 

6. โครงการอบรมเทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาต ิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 20 ธ.ค. 2562 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจยัสําหรับการเสนอของบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 24 มิ.ย. 2562 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ  
ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-665-3888 
มือถือ : 065-664-6696 
อีเมล : santi.k@rmutp.ac.th 

ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2553 – 2554 หัวหน้าสถาปนิก บริษัท ปริญสริิ มหาชน จํากัด 
พ.ศ. 2552 - 2552 สถาปนิกโครงการ บริษัท รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ จํากัด 
พ.ศ. 2551 – 2552 สถาปนิกโครงการ บริษัท โฮมแปลน จํากัด 
พ.ศ. 2547 – 2551 สถาปนิกอิสระ 
พ.ศ. 2546 – 2547 สถาปนิก บริษัท เฟอร์เด็ค โฮม จํากัด 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ) 

 พ.ศ. 2543 – 2546 พนักงานเขียนแบบ บริษัท พงษ์สิน อาร์คชิเท็คเจอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย 

1. ศาสตรา ศรีหาภาค, พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ และธธนา กมลนรากิธรักษา. (2564). การบูรณา
การถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา แนวทางการ
ออกแบบอุทยานสวนป่าไผ่บ้านม้าร้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 6 ประจําปี 2564 นวัตกรรมการจัดการ : การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมบนวิถีปกติใหม่ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 (หน้า 14-24). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

2. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern P., 
Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). Designed 
Environment for People with Disabilities And Disability. Case Study: Improving 
the Environment of The Center for Social Welfare Development Elderly Home 
Khae. Bangkok. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, 109-114 

3. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern P., 
Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). Designed 
Environment for People With Baby Aphasia. Case Study: Babies Aphasia and 
Intelligence. "Nontawith Home Landscape," Pak Kret District Some Makets. 
Nonthaburi. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, 115-120 

4. Thongsri  K., Sawangmark S., Karwwisart N., OunsongKarm R., Bannchern 
P.,Srihabhak S., Kamonnarakit S., Atianuwat T., Phakdesuwan P., (2019). The 
Design Space for Recreational Activities for Children With Disabilities. Case 
Study: The Environment of the Orphanage for Disabled Children In Pak Kret. 
Nonthaburi. The 10th RMUTP International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital 
Disruptions into Opportunities, Bangkok, June 4-5, 2019, June 4-5 2019, 121-
126 
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อบังคับสภาสถาปนิก 
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ª√–°“»π’¬∫—µ√¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“∑’Ë ¿“ ∂“ªπ‘°√—∫√Õß®–µâÕß¡’À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“

´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬À¡«¥«‘™“µà“ßÊ ∑’Ë¡’®”π«πÀπà«¬°‘µµ“¡√–∫∫∑«‘¿“§ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˆ¯ ß Ò¯ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙˆ

(°) À¡«¥«‘™“À≈—° ı Àπà«¬°‘µ Ù Àπà«¬°‘µ

(¢) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π Òı Àπà«¬°‘µ ÒÚ Àπà«¬°‘µ ‰¡àæ‘®“√≥“

(§) À¡«¥«‘™“‡∑§‚π‚≈¬’ Òı Àπà«¬°‘µ ÒÚ Àπà«¬°‘µ √—∫√Õß

(ß) À¡«¥«‘™“ π—∫ πÿπ Òı Àπà«¬°‘µ ÒÚ Àπà«¬°‘µ À≈—° Ÿµ√

(®) À¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª ‰¡à°”Àπ¥ ·µà„Àâ„™âæ‘®“√≥“ª√–°Õ∫ „π√–¥—∫π’È

√«¡Àπà«¬°‘µ ˘ı Àπà«¬°‘µ ˜ˆ Àπà«¬°‘µ

(Ò)  “¢“ ∂“ªíµ¬°√√¡À≈—°

®”π«πÀπà«¬°‘µ ‰¡àπâÕ¬°«à“

Õπÿª√‘≠≠“/ª« .
ª√‘≠≠“µ√’

À≈—° Ÿµ√ Ù ªï

ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ Ÿß°«à“

À≈—° Ÿµ√ ı ªï¢÷Èπ‰ª

À¡«¥«‘™“

(°) À¡«¥«‘™“À≈—° Ùı Àπà«¬°‘µ Ûˆ Àπà«¬°‘µ Ú˜ Àπà«¬°‘µ

(¢) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π Ò Àπà«¬°‘µ ¯ Àπà«¬°‘µ ˆ Àπà«¬°‘µ

(§) À¡«¥«‘™“‡∑§‚π‚≈¬’ Ú Àπà«¬°‘µ Òˆ Àπà«¬°‘µ ÒÚ Àπà«¬°‘µ

(ß) À¡«¥«‘™“ π—∫ πÿπ Ú Àπà«¬°‘µ Òˆ Àπà«¬°‘µ ÒÚ Àπà«¬°‘µ

(®) À¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª ‰¡à°”Àπ¥ ·µà„Àâ„™âæ‘®“√≥“ª√–°Õ∫

√«¡Àπà«¬°‘µ ˘ı Àπà«¬°‘µ ˜ˆ Àπà«¬°‘µ ı˜ Àπà«¬°‘µ

®”π«πÀπà«¬°‘µ ‰¡àπâÕ¬°«à“

Õπÿª√‘≠≠“/ª« .
ª√‘≠≠“µ√’

À≈—° Ÿµ√ Ù ªï

ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ Ÿß°«à“

À≈—° Ÿµ√ ı ªï¢÷Èπ‰ª

À¡«¥«‘™“

(Ú)  “¢“ ∂“ªíµ¬°√√¡º—ß‡¡◊Õß
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˆ¯ ß Ò¯ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙˆ

(Û)  “¢“¿Ÿ¡‘ ∂“ªíµ¬°√√¡

®”π«πÀπà«¬°‘µ ‰¡àπâÕ¬°«à“

Õπÿª√‘≠≠“/ª« .
ª√‘≠≠“µ√’

À≈—° Ÿµ√ Ù ªï

ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ Ÿß°«à“

À≈—° Ÿµ√ ı ªï¢÷Èπ‰ª

À¡«¥«‘™“

(°) À¡«¥«‘™“À≈—° Ùı Àπà«¬°‘µ Ûˆ Àπà«¬°‘µ Ò¯ Àπà«¬°‘µ

(¢) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π Ú Àπà«¬°‘µ Òı Àπà«¬°‘µ ˘ Àπà«¬°‘µ

(§) À¡«¥«‘™“‡∑§‚π‚≈¬’ √«¡ √«¡ √«¡

(ß) À¡«¥«‘™“ π—∫ πÿπ Ûı Àπà«¬°‘µ Ú˜ Àπà«¬°‘µ ÚÙ Àπà«¬°‘µ

(®) À¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª ‰¡à°”Àπ¥ ·µà„Àâ„™âæ‘®“√≥“ª√–°Õ∫

√«¡Àπà«¬°‘µ Ò Àπà«¬°‘µ ˜¯ Àπà«¬°‘µ ıÒ Àπà«¬°‘µ

(Ù)  “¢“ ∂“ªíµ¬°√√¡¿“¬„π·≈–¡—≥±π»‘≈ªá

®”π«πÀπà«¬°‘µ ‰¡àπâÕ¬°«à“

Õπÿª√‘≠≠“/ª« .
ª√‘≠≠“µ√’

À≈—° Ÿµ√ Ù ªï

ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ Ÿß°«à“

À≈—° Ÿµ√ ı ªï¢÷Èπ‰ª

À¡«¥«‘™“

(°) À¡«¥«‘™“À≈—° Ûˆ Àπà«¬°‘µ ÛÛ Àπà«¬°‘µ Òı Àπà«¬°‘µ

(¢) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π ÚÙ Àπà«¬°‘µ ÚÒ Àπà«¬°‘µ Òı Àπà«¬°‘µ

(§) À¡«¥«‘™“‡∑§‚π‚≈¬’ ÚÒ Àπà«¬°‘µ Òı Àπà«¬°‘µ ÒÚ Àπà«¬°‘µ

(ß) À¡«¥«‘™“ π—∫ πÿπ Òı Àπà«¬°‘µ ˆ Àπà«¬°‘µ ˆ Àπà«¬°‘µ

(®) À¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª ‰¡à°”Àπ¥ ·µà„Àâ„™âæ‘®“√≥“ª√–°Õ∫

√«¡Àπà«¬°‘µ ˘ˆ Àπà«¬°‘µ ˜ı Àπà«¬°‘µ Ù¯ Àπà«¬°‘µ
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˆ¯ ß Ò¯ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙˆ

¢âÕ Ù «—µ∂ÿª√– ß§å·≈–¢Õ∫‡¢µ¢ÕßÀ¡«¥«‘™“·µà≈–À¡«¥ µ“¡¢âÕ Û

„π·µà≈– “¢“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√ ¿“ ∂“ªπ‘°°”Àπ¥

¢âÕ ı °“√µ√«® Õ∫·≈–√—∫√Õßª√‘≠≠“ Õπÿª√‘≠≠“ ·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√

¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“∑’Ë‡ªî¥ Õπ«‘™“ ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å√–¥—∫ª√‘≠≠“ Õπÿª√‘≠≠“

·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√ „π·µà≈– “¢“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√ ¿“ ∂“ªπ‘°

°”Àπ¥

¢âÕ ˆ °“√µ√«® Õ∫·≈–√—∫√Õßª√‘≠≠“ Õπÿª√‘≠≠“ ·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√

¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“µà“ßª√–‡∑»„Àâ§≥–°√√¡°“√ ¿“ ∂“ªπ‘°æ‘®“√≥“µ“¡º≈

°“√√—∫√ÕßÀ≈—° Ÿµ√¢ÕßÀπà«¬ß“π∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√»÷°…“¢Õß

∑“ß√“™°“√À√◊Õ¡“µ√∞“π¢ÕßÕß§å°√√—∫√Õß°“√»÷°…“¥â“π ∂“ªíµ¬°√√¡µà“ßÊ

„π√–¥—∫π“π“™“µ‘ ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°√“¬«‘™“‡∑’¬∫‡∑à“¡“µ√∞“π

«‘™“ ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¢âÕ Û ¢âÕ Ù ·≈–¢âÕ ı

¢âÕ ˜ °“√µ√«® Õ∫À≈—°∞“π°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ√—∫√Õß§ÿ≥«ÿ≤‘¢ÕßºŸâ ¡—§√‡ªìπ

 ¡“™‘° ¿“ ∂“ªπ‘° À√◊ÕºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡§«∫§ÿ¡

·µà≈– “¢“ „Àâ§≥–°√√¡°“√ ¿“ ∂“ªπ‘°æ‘®“√≥“µ“¡¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√À≈—°∞“π

∑’Ë‰¥â√—∫°“√√—∫√ÕßÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑’ËºŸâ ¡—§√À√◊ÕºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ·µà≈–√“¬‡ πÕ¡“

‡ªìπ ”§—≠

¢âÕ ¯ ¢âÕ∫—ß§—∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë ¡—§√‡ªìπ ¡“™‘°

 ¿“ ∂“ªπ‘°·≈–¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡§«∫§ÿ¡·µà≈– “¢“

∑’Ë‡¢â“»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√µ—Èß·µàªï°“√»÷°…“ ÚıÙˆ ‡ªìπµâπ‰ª ®“° ∂“∫—π°“√»÷°…“

∑’Ë ¿“ ∂“ªπ‘°‰¥â√—∫√Õß§ÿ≥«ÿ≤‘§«“¡√Ÿâµ—Èß·µà√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’¢÷Èπ‰ª Õπÿª√‘≠≠“·≈–

ª√–°“»π’¬∫—µ√ „π«‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√åµ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ¿“

 ∂“ªπ‘°°”Àπ¥
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˆ¯ ß Ò¯ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙˆ

¢âÕ ˘  ”À√—∫ºŸâ∑’Ë¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë®∫°“√»÷°…“·µà≈– “¢“„πÀ≈—° Ÿµ√°àÕπªï

°“√»÷°…“ ÚıÙˆ ®“° ∂“∫—π°“√»÷°…“∑’Ë ¿“ ∂“ªπ‘°‰¥â√—∫√Õß§ÿ≥«ÿ≤‘§«“¡√Ÿâµ—Èß·µà

√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’¢÷Èπ‰ª Õπÿª√‘≠≠“·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√„π«‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å

µ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ¿“ ∂“ªπ‘°°”Àπ¥ „Àâ¬◊Ëπ§”¢Õ ¡—§√‡ªìπ ¡“™‘°·≈–

¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡§«∫§ÿ¡„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π√–¬–‡«≈“

‡°â“ªï π—∫µ—Èß·µà¢âÕ∫—ß§—∫π’È¡’º≈„™â∫—ß§—∫

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÚ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙˆ

ª√’¥‘Ï ∫ÿ√≥»‘√‘

π“¬° ¿“ ∂“ªπ‘°
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

กรรมการท่ีปรึกษา  
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
    อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 

ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาอาจารย์ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ 

รองประธานกรรมการ 

3. ผู้อํานวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิชฏา ทองรักษ์ 

กรรมการ 

4. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
    อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ 

กรรมการ 

  
กรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักด์ิ 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ เท้ียธิทรัพย์ 
    ประธานบริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสม จํากัด 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริชา วงศ์พยัต 
    ผู้แทนกรรมการสภาสถาปนิก 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
กรรมการดําเนินงาน  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ กรรมการ 
4. อาจารย์ปริณัน บานชื่น กรรมการ 
5. อาจารย์ธธนา กมลนรากิธรักษา กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค กรรมการและเลขานุการ 
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