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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2555 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์

 
หมวดท่ี 1.  ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
            ภาษาไทย:       หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์

ภาษาองักฤษ:    Bachelor  of  Architecture  Program in  Architecture 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
            ชื่อเตม็ (ภาษาไทย):        สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):          สถ.บ. 
ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ):     Bachelor  of  Architecture   
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ):      B.Arch. 

3. วิชาเอก 
 สถาปตัยกรรมศาสตร ์

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
 180   หน่วยกติ        

5. รปูแบบของหลกัสูตร 
5.1 รปูแบบ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทย และภาษาองักฤษบางรายวชิา 
5.3 การรบัเข้าศึกษา 

รบันกัศกึษาไทย และนกัศกึษาชาวต่างประเทศทีส่ามารถใชภ้าษาไทยเป็นอย่างด ี
5.4 ความรว่มมือกบัสถาบนัอ่ืน 

    - 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษา  

ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 
เป็นหลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2555  
คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั เหน็ชอบในการประชุมครัง้ที…่…….วนัที…่……………… 
สภามหาวทิยาลยั อนุมตัหิลกัสตูรในการประชมุครัง้ที…่……………วนัที…่……………………………………. 
เปิดสอน ภาคการศกึษาที ่1   ปีการศกึษาที ่2555    

7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลกัสตูรมคีวามพรอ้มเผยแพร่วา่เป็นหลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิในปีการศกึษา 2557  (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

 ผูส้ าเรจ็การศกึษา สามารถประกอบอาชพีทางสถาปตัยกรรมในภาคราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืภาคเอกชน หรอื
ประกอบอาชพีสว่นตวั เช่น สถาปนิกออกแบบอาคาร ตกแต่งอาคารและจดัสวน  ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง  นกัออกแบบ
คอมพวิเตอรก์ราฟฟิก และนกัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์  
9. ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

         
1 นายสทิธา  กองสาสนะ   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สถ.ม. (ออกแบบชมุชน) 
2 นางสาวรุ่งจติ  จารุพงษ์ทวชิ   อาจารย ์ M.Arch. (Architecture) 
3 นายอานตั ิ วฒัเนสก ์   อาจารย ์ M.Arch. (Architecture) 

 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น      

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

1. สงัคมโลกาภวิฒัน์ เปิดเสรทีางการคา้และการเคลื่อนยา้ยการท างานอาชพี ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ    

2. สงัคมปจัจุบนัมคีวามเจรญิทางเทคโนโลยแีละการสือ่สาร เป็นสงัคมแห่งความรู ้ทีแ่ขง่ขนักนัดว้ยความรู้
ความสามารถ การผลติบุคลากรในระดบัควบคมุงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถจงึมคีวามจ าเป็น 

3. จากนโยบายการเปิดเสรทีางการคา้และบรกิารระหว่างประเทศท าใหต้อ้งเร่งการร่วมมอืการระหว่าง
ภาครฐัและเอกชนเพื่อสง่เสรมิคุณภาพการประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมใหพ้รอ้มทีจ่ะแขง่ขนักบั
ต่างประเทศ  

4. สถาบนัการศกึษาเป็นทีพ่ึง่พาของประเทศในการเป็นแหล่งความรูแ้ละสรา้งสรรคน์วตักรรมทีน่ ามาใช้
ประโยชน์จากกระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งสรรคค์วามคดิวเิคราะห ์  

5. มกีารก าหนดมาตรฐานวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม และระเบยีบคณะกรรมการสภาสถาปนิก วา่ดว้ย
การตรวจสอบและรบัรองปรญิญา ระดบัปรญิญาตร ีของสถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดสอนสาขาวชิา
สถาปตัยกรรมศาสตรใ์นสาขาสถาปตัยกรรมควบคุม พ.ศ. 2552 

11.2  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
1. ความตระหนกัในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของสงัคมโลก  จากปญัหาการเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตใิน

อตัราเร่ง ความจ าเป็นในการใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างประหยดัคุม้ค่า 
2. การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม และวฒันธรรม และความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยที าให้

คนไทยไดร้บัรูข้า่วสารและรบักระแสวฒันธรรมจากต่างชาตมิากขึน้  
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3. เกดิสงัคมทีม่กีารแขง่ขนัสงูและทุกรปูแบบ 
4. วทิยาการทางดา้นสถาปตัยกรรม และการสรา้งสรรคง์านดา้นสถาปตัยกรรม มกีารพฒันามากขึน้ และ 
      แตกต่างไปจากเดมิ  

12. ผลกระทบจากขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

ดว้ยปจัจยัส าคญัของกระแสการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ  สงัคมและวฒันธรรม  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  จงึไดด้ าเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
ใหม้คีวามทนัสมยั รองรบัการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิและตลาดแรงงานในโลกปจัจุบนัและอนาคต เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีสถาปตัยกรรม  การเรยีนการ
สอนในหลกัสตูรมุ่งเน้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางเป็นส าคญั สอดแทรกความเป็นคนมคีณุธรรม จรยิธรรม มี
การเพิม่รายวชิาทีม่เีน้ือหาความรูท้างภูมปิญัญาของทอ้งถิน่ โดยเน้นพืน้ทีภู่มภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ เพื่อเสรมิสรา้ง
หลกัสตูรใหม่ใหม้ลีกัษณะเด่นเฉพาะ เน้นการผลติบณัฑติทีม่คีวามสามารถน าความรูท้างศลิปวฒันธรรม และภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่มาใชร้ว่มในการประกอบวชิาชพี  เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีุณภาพ  มคีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์พรอ้ม
ปฏบิตังิานในวชิาชพีสถาปตัยกรรม และสามารถพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พื่อน าไปประยุกต ์ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต มคีวามพรอ้มในการเป็นสถาปนิกทีม่จีรรยาบรรณและจติส านึกทีด่ใีนการประกอบวชิาชพี    

12.2  ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถและทกัษะในการออกแบบสถาปตัยกรรมตามมาตรฐานวชิาชพี   เป็นผูม้ี

ความยดึมัน่และยดึถอืคุณธรรม จรยิธรรมในการด ารงชวีติและมจีรรยาบรรณ จติส านึกทีด่ใีนการปฏบิตัวิชิาชพี สามารถ
บรูณาการองคค์วามรูแ้ละศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการสรา้งสรรคอ์อกแบบงานสถาปตัยกรรมทอ้งถิน่อย่าง
ยัง่ยนื  มคีวามสามารถในการวจิยั พรอ้มต่อการเปลีย่นแปลงและเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
13. ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืน ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

13.1  การบริหารหลกัสูตรน้ี  
        13.1.1 แต่งตัง้ผูป้ระสานงานรายวชิาทุกวชิา เพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษาใน
การพจิารณาขอ้ก าหนดรายวชิา  การจดัการเรยีนการสอน และการประเมนิผลการด าเนินงาน 
         13.1.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
ควบคุมการด าเนินการเกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีนการสอน เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์อ้ก าหนดรายวชิาและ
สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 
13.1.2 การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรน้ี  มีคณะฯ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลยัรว่มด้วย 
            ม ี   รายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  เปิดสอนโดยส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป  ม ี10 รายวชิา 
                  รายวชิาในหมวดวชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ  เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ซึง่ขึน้กบัความสนใจของ 
                  นกัศกึษา 
13.1.3 รายวิชาในหลกัสูตรน้ีมีผูเ้รียนในสาขาอ่ืนท่ีเรียนด้วยหรอืไม่อย่างไร 
            ไม่ม ี
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หมวดท่ี 2.  ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 
หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) มุ่ง

ผลติบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นวชิาชพีสถาปตัยกรรม มคีวามพรอ้มปฏบิตัิงานในวชิาชพีสถาปตัยกรรม 
และสามารถพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  มทีกัษะและ
ประสบการณ์การเรยีนรู้และการฝึกปฏบิตั ิพร้อมส าหรบัการท างาน การแก้ปญัหาและการพฒันาความรู้ในสาขาวชิา
สถาปตัยกรรม  มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ มจีติส านึกทีด่ใีนการประกอบวชิาชพี เขา้ใจในสถานการณ์ของ
โลกและสงัคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบณัฑติที่พึงประสงค์ของสงัคมและ
ตลาดงานปจัจุบนั 

1.2 วตัถปุระสงค ์
หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาสถาปตัยกรรม  (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 ) มี

วตัถุประสงคเ์พื่อผลติบณัฑติทีม่คีุณสมบตัดิงันี้ 
(1) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์การเรยีนรู ้สามารถปฏบิตังิานในสาขาวชิาสถาปตัยกรรม  ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

แม่นย า และมทีกัษะในการออกแบบสถาปตัยกรรมใหเ้ป็นตามมาตรฐานวชิาชพีทีก่ าหนด 
(2) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละรเิริม่สรา้งสรรค ์โดยใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ในสาขาวชิา

สถาปตัยกรรมในการแกป้ญัหาการท างานได ้
(3) มทีกัษะความสามารถดา้นการสือ่สาร  การวเิคราะหว์จิยั การใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการจดัการสมยัใหม ่
(4) มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาชพี และมทีกัษะความพรอ้มดา้นสงัคม ทีจ่ าเป็นต่อการ

ท างานและการใชช้วีติในอนาคต 
(5) เป็นผูท้มีคีวามสามารถในการบรูณาการองคค์วามรูแ้ละศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการสร้างสรรค์

สถาปตัยกรรมทีส่อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 
  

2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 
- การพฒันาการเรยีนการสอน 1.สง่เสรมิการเรยีนการสอนทีเ่น้น 

   ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
 
2.สง่เสรมิการใชภ้าษาองักฤษทาง 
  สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 
  (การอ่าน  การพดู  การฟงั  การ 
  เขยีน) 
  

1.จ านวนรายวชิา จ านวนชัว่โมงหรอื 
   หวัขอ้การเรยีนการสอนทีเ่น้น 
   ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
2. มรีายวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป  
    ส าหรบันกัออกแบบ และมกีารใช ้
    ภาษาองักฤษในก าหนด 
    รายละเอยีดในงานเขยีนแบบ   
    ก่อสรา้งสถาปตัยกรรม 

- การพฒันานกัศกึษา 1.สง่เสรมินกัศกึษาใหม้คีวามเป็นผูน้ า 
   และผูร้่วมงานทีด่ ีมมีนุษยสมัพนัธ ์
2.สง่เสรมิใหน้กัศกึษามคีุณธรรม  
   จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
  

1.จ านวนกจิกรรมทีส่ง่เสรมินกัศกึษา  
   ใหม้คีวามเป็นผูน้ าและผูร้่มงานทีด่ ี 
   มมีนุษยสมัพนัธ ์
2. จ านวนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิให ้
   นกัศกึษามคีุณธรรม จรยิธรรมและ 
   จรรยาบรรณ 
   - มรีายวชิาการปฏบิตัวิชิาชพีและ  
      กฎหมายทางสถาปตัยกรรม 



 

 5 

 

มคอ. 2 

- การเปลีย่นแปลงจุดเน้นของ
หลกัสตูร 

1. ยกเลกิโปรแกรมการศกึษาจากเดมิ  
   นกัศกึษาเมื่อขึน้ชัน้ปีที ่4 จะตอ้ง 
   เลอืกโปรแกรมการศกึษาโปรแกรม   
   ใดโปรแกรมหนึ่ง  จาก   4  
   โปรแกรม นี้  
   1.   ออกแบบอาคาร 
   2.  การออกแบบอาคารและชมุชน 
   3.   การก่อสรา้งอาคาร 
   4.   เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 
    ปรบัเป็นนกัศกึษาทุกคนตอ้งเรยีน
รายวชิาหลกั(วชิาพืน้ฐานและวชิา
บงัคบั) เหมอืนกนั แต่เพิม่ทางเลอืก
โดยรายวชิาบงัคบัเลอืกในสาขาวชิาที่
หลากหลายตามความสนใจของ
นกัศกึษา 
2. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามพรอ้มใน
การท างานทางวชิาชพีสถาปตัยกรรม 
โดยเน้นใหท้ างานเขยีนแบบทีใ่ชใ้น
วชิาชพีจรงิได ้

1.มรีายวชิาทีเ่ปิดสอนทีส่งักดัคณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์จ านวน  56 
รายวชิา โดยแบ่งออกเป็นดงันี้ 
  - กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี 
    จ านวน    8    วชิา 
  -  กลุ่มวชิาชพีบงัคบั 
     จ านวน   36     วชิา 
  -  กลุ่มวชิาชพีเลอืกเรยีน 
      จ านวน  12   วชิา 
2. เน้นวชิาทางวสัดุและการก่อสรา้ง 
และโครงสรา้ง โดยมรีายวชิาทางดา้น
นี้เรยีนต่อเนื่องกนัทุกภาคการศกึษา
ตัง้แต่ปีที ่1 ภาคการศกึษาที ่1 ถงึปีที ่
5 ภาคการศกึษาที ่1 และไดเ้น้นโดย
มวีชิาการเขยีนแบบก่อสรา้งและ
รายละเอยีดประกอบแบบ โดยเฉพาะ
จ านวน 3 รายวชิาทีน่กัศกึษาจะไดฝึ้ก
การเขยีนแบบอาคารและก าหนด
รายละเอยีดอาคารทีน่กัศกึษาได้
ออกแบบในวชิาออกแบบ
สถาปตัยกรรมมาแลว้ในภาค
การศกึษาก่อนหน้าวชิานี้ 

- การเพิม่เน้ือหาใหม่ๆ ทีส่ าคญั 1.เพิม่รายวชิาทีม่เีน้ือหาเป็นความรู้
ทางภูมปิญัญาของทอ้งถิน่ โดยเน้น
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
2. มแีนวทางในการจดัการเรยีนการ
สอนโดยเน้นการน าความรูท้าง
ศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่
มาใช่ร่วมในการประกอบวชิาชพี 
3. มกีารสอนใหน้กัศกึษาเขา้ใจ และ
เหน็ความส าคญัของสิง่แวดลอ้ม และ
การอนุรกัษ์พลงังาน 
4. ใหผู้เ้รยีนมพีืน้ฐานทางดา้นการ
จดัการ 
5. เพิม่ความรูใ้นดา้นภาษาองักฤษที่
จ าเป็นตอ้งใชใ้นงานดา้น
สถาปตัยกรรม 
  

1. มรีายวชิา สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ 1 
สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ 2 และ 
สถาปตัยกรรมไทย 
2. เพิม่รายวชิา 
    -  ภาษาองักฤษทัว่ไปส าหรบันกั
ออกแบบ 
    -  ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ และ
สถาปตัยกรรมตะวนัตก 
    -   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ และ
สถาปตัยกรรมตะวนัออก 
3. มรีายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
ครบ 5 กลุ่มวชิาตามที่
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
4. มรีายวชิาทีส่อนดา้นการออกแบบ
สถาปตัยกรรมเพื่อความยัง่ยนื
โดยตรง 

- การปรบัปรุงหลกัสตูรในอนาคต 1. การจดัการวพิากษห์รอืสมัมนาใน
การปรบัปรุงหลกัสตูรโดยผูเ้กีย่วขอ้ง
ต่างๆ เช่น องคก์รทางวชิาการ สภา
วชิาชพี ผูใ้ชบ้ณัฑติ คณาจารย ์และ
สมาคมศษิยเ์ก่า 

1. ผลของการวพิากษห์รอืสมัมนาที่
ใหข้อ้เสนอในการปรบัปรุงหลกัสตูร
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัวชิาชพี
สถาปตัยกรรมในสภาวะการณ์ใน
อนาคต 
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หมวดท่ี 3.  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.    ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจดัการศกึษาเป็นแบบทวภิาค ซึง่เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาขัน้
ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 หมวดที ่1 ขอ้ 6 หรอืระเบยีบทีจ่ะทีป่รบัปรุงใหม่ 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรูอ้น 
เป็นไปตามแนวปฏบิตัใินการเปิดรายวชิาและการจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้นของมหาวทิยาลยั 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาตน้         เดอืนมถุินายน – เดอืนกนัยายน 
ภาคการศกึษาปลาย      เดอืนตุลาคม – เดอืนกุมภาพนัธ ์
ภาคการศกึษาฤดรูอ้น    เดอืนมนีาคม - เดอืนพฤษภาคม 

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
      ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 หมวดที ่2 หรอื
เป็นไปตามระเบยีบทีป่รบัปรุงใหม่  
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปญัหาการปรบัตวัจากการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา มาเป็นการเรยีนทีม่รีปูแบบแตกต่างไปจากเดมิทีคุ่น้เคย 
มสีงัคมกวา้งขึน้ ตอ้งดแูลตนเองมากขึน้ มกีจิกรรมทัง้การเรยีนในหอ้งและกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีน่กัศกึษาตอ้ง
สามารถจดัแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม  

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในขอ้ 2.3 
            2.1  จดัการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชวีติ เทคนิคการเรยีนในคณะและมหาวทิยาลยั  
                  การแบ่งเวลา 
            2.2 จดักจิกรรมนดัพบผูป้กครองนกัศกึษา เพื่อสรา้งความคุน้เคยและชีแ้จงระบบการเรยีนการสอน การ  
                  ด าเนินชวีติในมหาวทิยาลยั เป็นตน้  และการตอบขอ้ซกัถามต่างๆ  

2.3 มกีารจดัอาจารยท์ีป่รกึษาและอาจารยป์ระจ าสตูดโิอแก่นกัศกึษา เพื่อท าหน้าทีส่อดสอ่งดแูล ตกัเตอืน ให้
ค าปรกึษานะน า 

2.4 จดัใหม้กีารพบปะพดูคุยระหว่างนกัศกึษากบัอาจารยท์ีป่รกึษาอย่างสม ่าเสมอ 
2.5 มรีะบบการตติามผลการเรยีนโดยอาจารยท์ีป่รกึษา พรอ้มแนะน าดา้นการเรยีน 
2.6 มรีะบบทบทวนความรูแ้ก่นกัศกึษาในหวัขอ้ทีน่กัศกึษาไม่เขา้ใจอย่างต่อเนื่อง  
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2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 
 
 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ชัน้ปีที ่1 50 50 50 50 50 
ชัน้ปีที ่2 - 50 50 50 50 
ชัน้ปีที ่3 - - 50 50 50 
ชัน้ปีที ่4 - - - 50 50 
ชัน้ปีที ่5 - - - - 50 
รวม 50 100 150 200 250 

 คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา 0 0 0 0 50 
 
2.6  งบประมาณตามแผน 
 ประมาณการรายรบั ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าธรรมเนียมการศกึษา 4.05 3.85 3.66 3.45 3.30 
งบประมาณแผ่นดนิ  (ใชส้อย ตอบ
แทน วสัดุ ครุภณัฑ)์ 

1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 

งบประมาณแผ่นดนิ (เงนิเดอืน) 16.80 17.98 19.23 20.58 22.02 
รวมรายรบั 22.52 23.50 24.56 25.70 26.99 

 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

งบใชส้อย ตอบแทนและวสัดุ 2.65 2.57 2.50 2.42 2.63 
งบครุภณัฑ ์ 1.05 4.00 0.95 0.90 0.86 
งบด าเนินการ (พฒันาการเรยีน
การสอน พฒันานกัศกึษา ทุนฯลฯ) 

2.02 1.95 1.88 1.81 1.75 

งบด าเนินการ (เงนิเดอืน) 16.80 17.98 19.23 20.58 22.02 
รวมรายจ่าย 22.52 23.50 24.56 25.70 26.99 

ประมาณการค่าใช้จา่ยต่อหวันักศึกษาต่อหลกัสูตร =   73,400.-  บาท 
2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีน   
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่766/2549) ว่าดว้ย การเทยีบโอนรายวชิาและค่า

คะแนนของรายวชิาระดบัปรญิญาตร ีจากการศกึษาในระบบ และระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการลงทะเบยีน
เรยีนขา้มมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 
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3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 
3.1 หลกัสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า   180  หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 

                                         จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกวา่     180           หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                      30           หน่วยกิต 

                             2)   หมวดวิชาเฉพาะ                                                             144           หน่วยกิต  
                             - กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี                                           26           หน่วยกติ 
                             - กลุ่มวชิาชพีบงัคบั                                                109            หน่วยกติ 
                             - กลุ่มวชิาชพีเลอืกเรยีน                                              9            หน่วยกติ 
                            3)     หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            6            หน่วยกิต 

3.1.3  รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

หมวด  1  การส่ือสารและการเรียนรูด้้วยตนเอง 
                   000 101      ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร                                             3(3-0-6) 

                English for Communication  
                   000  102   ภาษาองักฤษทางวชิาการ 1               3(3-0-6)  

               English for Academic Purposes I (EAP I ) 
                   000  103 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 2               3(3-0-6)  

               English for Academic Purposes I (EAP II ) 
000 160     คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                    -                     
              (บงัคบัตอ้งสอบตามเกณฑ ์ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัที ่816/2552) 

หมวด 2 การคิดเชิงวิเคราะหแ์ละเชิงวิพากษ ์
                   000  168     การคดิเชงิวพิากษ์และการแกป้ญัหา                                              3(3-0-6) 

                Critical Thinking and Problem Solving 
                   000  169     การคดิเชงิสรา้งสรรค ์                                                               3(3-0-6) 

                Creative  Thinking 
หมวด 3  คณุธรรม จริยธรรม คณุค่าของชีวิตในสงัคม 

                   000  155    การมสีว่นร่วมต่อสงัคม                                                               3(3-0-6)                                         
                Civic  Engagement 

หมวด 4  วฒันธรรมและภมิูปัญญา 
                   000  132    ชวีติกบัสนุทรยีะ                                                                       3(3-0-6)                                         

                Life and Aesthetics 
                   000  153    ภูมปิญัญาทอ้งถิน่                                                                     3(3-0-6)                                         

                Local  Wisdom 
                   000  156    พหุวฒันธรรม                                                                          3(3-0-6)                                         

               Multiculturalism 
หมวด  5  ความรอบรูแ้ละการปรบัตวัในยุคโลกาภิวฒัน์ 

                  *000  145    ภาวะผูน้ าและการจดัการ                                                             3(3-0-3)                                         
                Leadership and Management 

                 ส าหรบันกัศกึษาเทยีบเรยีนสามารถด าเนินการเทยีบโอนรายวชิาในหมวดที ่2-5 ได ้                                                                                            
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3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ              14 4  หน่วยกิต 
(1)  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ                    26  หน่วยกิต 

806  111   หลกัการออกแบบ                                                                           4(2-4-6) 
                Principles of Design 
806  112    การแสดงแบบสถาปตัยกรรม                                                            3(1-4-4) 
                Architecture Presentation 
806  113    การเขยีนแบบสถาปตัยกรรม                                                            3(1-4-4) 
                Architectural Drawing 

                    806  121   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและสถาปตัยกรรมตะวนัออก                                     3(3-0-6)                                         
                History of Eastern Art and Architecture  

                    806  122   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและสถาปตัยกรรมตะวนัตก                                       3(3-0-6)                                         
                History of Western Art and Architecture 
806  131    การออกแบบสถาปตัยกรรมขัน้พืน้ฐาน                                                 4(1-6-5) 
                Basic Architectural Design   
806  141    ระบบโครงสรา้ง 1                                                                          3(3-0-6) 
                Structure  System I 
806  142    สถาปตัยกรรมเขตรอ้นชืน้                                                                3(2-2-5) 
                Tropical  Architecture  

(2)  กลุ่มวิชาชีพบงัคบั   109  หน่วยกิต 
806  211   ภาษาองักฤษทัว่ไปส าหรบันกัออกแบบ                                                 3(3-0-6) 

     General English for Designer 
806  212    คอมพวิเตอรส์ าหรบัการเขยีนแบบสถาปตัยกรรม                                    3(2-2-5) 
                Computer for Architectural  Drawing 
806  221    แนวคดิและทฤษฎสีถาปตัยกรรมสมยัใหม่และหลงัสมยัใหม่                        3(3-0-6) 
                Concepts and Theories of Modern and Post Modern Architecture 
806  222    ทฤษฎกีารออกแบบสถาปตัยกรรม                                                      3(3-0-6) 
                Architectural  Design Theory 
806  231    การออกแบบสถาปตัยกรรม 1                                                            4(1-6-5) 
                Architectural Design III 
806  232    การออกแบบสถาปตัยกรรม 2                                                           4(1-6-5) 
                Architectural Design II 
806  241   วสัดุและวธิกีารก่อสรา้งสถาปตัยกรรม  1                                               2(1-2-3)                                                              
                Architectural  Material & Construction I 
806  242    งานระบบอาคาร 1                                                                         2(1-2-3) 
                 Building Systems I 
806  243    ระบบโครงสรา้ง 2                                                                          3(3-0-6) 
                Structure  Systems II 
806  244    การเขยีนแบบก่อสรา้งและรายละเอยีดประกอบแบบ 1                              2(1-2-3) 
                Construction drawing & Specifications  I 
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806  251    การวางผงับรเิวณ                                                                          3(2-2-5) 
                Site Planning 
806  311    คอมพวิเตอรส์ าหรบัการน าเสนองานสถาปตัยกรรม                                 3(2-2-5) 
                Computer for Architecture Presentation 
806  312    ตกแต่งภายใน                                                                              3(2-2-5) 
                Interior Architecture 
806  321    สถาปตัยกรรมไทย                                                                         3(2-2-5) 
                Thai  Architecture 
806  322    สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่  1                                                                   2(2-0-4) 
                Vernacular Architecture I 
806  331    การออกแบบสถาปตัยกรรม 3                                                            4(1-6-5) 
                Architectural Design III 
806  332    การออกแบบสถาปตัยกรรม 4                                                            4(1-6-5) 
                Architectural Design IV 
806  341    วสัดุและวธิกีารก่อสรา้งสถาปตัยกรรม  2                                              2(1-2-3) 
                Architectural  Material & Construction II 
806  342    งานระบบอาคาร 2                                                                         2(1-2-3) 
                Building Systems II 
806  343    ระบบโครงสรา้ง 3                                                                          3(3-0-6) 
                Structure  Systems III 
806  344    การเขยีนแบบก่อสรา้งและรายละเอยีดประกอบแบบ 2                              2(1-2-3) 
                Construction drawing & Specification  II 
806  345    การออกแบบสถาปตัยกรรมเพือ่ความยัง่ยนื                                           3(2-2-3) 
                Architectural Design for Sustainability  
806  421    สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ 2                                                                    2(1-2-3) 
                Vernacular Architecture II 
806  431    การออกแบบสถาปตัยกรรม 5                                                            4(1-6-5) 
                Architectural Design V 
806   432   การออกแบบสถาปตัยกรรม 6                                                            4(1-6-5) 
                Architectural Design VI 
806  441    วสัดุและวธิกีารก่อสรา้งสถาปตัยกรรม  3                                               2(1-2-3) 
                Architectural  Material & Construction III 
806  442    งานระบบอาคาร 3                                                                          2(1-2-3) 
                Building Systems III 
806  451    ภูมสิถาปตัยกรรม                                                                           3(3-0-6) 
                Landscape Architecture 
806  452    บรบิทเมอืงและสถาปตัยกรรม                                                            3(3-0-6) 
                Urban Context and Architecture 
806  461    การประมาณราคางานก่อสรา้ง                                                           3(2-2-5) 
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                Construction Cost Estimate 
806  462    การจดัการก่อสรา้ง                                                                          3(2-2-5) 
                Construction Management 
806  463    การฝึกงานทางดา้นสถาปตัยกรรม                                                         - 
                Apprentice in Architectural  Design 
การวดัผลของรายวชิา 806 463 การฝึกงานทางดา้นสถาปตัยกรรม ใชร้ะบบการใหค้ะแนนเป็น  

S (satisfy) และ U (unsatisfy) ผลการฝึกงานของนกัศกึษาจะตอ้งเป็น S  (satisfy)  จงึจะถอืว่านกัศกึษาผูน้ัน้ 
ส าเรจ็การศกึษาครบตามหลกัสตูร 

806  531    การออกแบบสถาปตัยกรรม 7                                                            4(1-6-5) 
                Architectural Design VII 
806  532    การเตรยีมวทิยานพินธ ์                                                                    3(2-2-5) 
                Thesis Preparation 
806  533    สมัมนาทางสถาปตัยกรรม                                                                 2(2-0-4) 
                Seminar in Architecture 
806  534    วทิยานิพนธท์างสถาปตัยกรรม                                                          8(0-16-8) 
                Thesis  in Architecture 
806  561    การปฏบิตัวิชิาชพีสถาปตัยกรรม                                                         3(3-0-6) 
                Professional Practice 

(3)  กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน   9  หน่วยกิต 
เลอืกจากวชิาต่อไปนี้  จ านวน  9   หน่วยกติ 
806  313    การถ่ายภาพสถาปตัยกรรม                                                               3(1-4-5) 
                Architectural Photography 
806  333    พฤตกิรรมมนุษยก์บัสถาปตัยกรรม                                                      3(3-0-6) 
                Human Behavior and Architecture 
806  346    การออกแบบแสงในงานสถาปตัยกรรม                                                 3(1-4-4) 
                Lighting Design in Architecture 
806  351    การออกแบบชุมชนเมอืงเบือ้งตน้                                                        3(3-0-6) 
                Introduction to Urban Design  
806  361    ขอ้ก าหนดอาคารและกฎหมายกายภาพ                                                3(3-0-6) 
                Regulation and Building Code 
806  362    กรณีศกึษารายบุคคล                                                                       3(0-6-3) 
                Individual Study 
806  422    สถาปตัยกรรมไทยร่วมสมยั                                                               3(3-0-6) 
                Contemporary Thai  Architecture 
806  423    ทฤษฎกีารออกแบบสถาปตัยกรรมขัน้สงู                                               3(2-2-5) 
                Advanced Architectural Design Theory 
806  424    วาทกรรมทางทฤษฎกีารออกแบบสถาปตัยกรรม                                     3(2-2-0) 
                 Architectural Design Theory Discourse 
806  433    หวัขอ้พเิศษทางสถาปตัยกรรม                                                          3(2-2-5) 
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                Special Topic in Architecture 
806  464    การวางแผนงานกอ่สรา้ง                                                                 3(2-2-5) 
                Construction Project Planning 
806  465    การศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการอสงัหารมิทรพัย ์                                3(2-2-5) 
                Real Estate Feasibility Study 
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

ใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเลอืกเสรทีีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัขอนแก่น หรอื
สถาบนัการศกึษาอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

 
ค าอธิบายระบบรหสัวิชา 
ตวัเลข 3 ตวัแรก       806 XXX    หมายถงึ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
ตวัเลขตวัที ่4           806 XXX    หมายถงึ ระดบัของชัน้ในปีการศกึษา 
         เลขที ่1            หมายถงึ  วชิาทีท่ าการสอนในชัน้ปีที ่1 
         เลขที ่2            หมายถงึ  วชิาทีท่ าการสอนในชัน้ปีที ่2 
         เลขที ่3            หมายถงึ  วชิาทีท่ าการสอนในชัน้ปีที ่3 
         เลขที ่4            หมายถงึ  วชิาทีท่ าการสอนในชัน้ปีที ่4 
         เลขที ่5            หมายถงึ  วชิาทีท่ าการสอนในชัน้ปีที ่5 
ตวัเลขตวัที ่5         806 XXX      หมายถงึ หมวดวชิาหรอืกลุ่มองคค์วามรูข้องรายวชิา 
          เลข 1              หมายถงึ หมวดวชิาพืน้ฐานสถาปตัยกรรม 
          เลข 2              หมายถงึ หมวดวชิาทฤษฎแีละประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรม 
          เลข 3              หมายถงึ  หมวดวชิาการออกแบบสถาปตัยกรรม 
          เลข 4              หมายถงึ  หมวดวชิาเทคโนโลยสีถาปตัยกรรม 
          เลข 5              หมายถงึ  หมวดวชิาผงัเมอืง 
          เลข 6              หมายถงึ  หมวดวชิาสง่เสรมิการปฏบิตัวิชิาชพี 
ตวัเลขตวัที ่6         806 XXX       หมายถงึ ล าดบัทีข่องรายวชิา 
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3.1.4  ตวัอยา่งแผนการศึกษา 
   
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
 000 101        ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
   English for Communication  
 000 153       ภูมปิญัญาทอ้งถิน่                                             3(3-0-6) 
   Local  Wisdom                   
 806 111    หลกัการออกแบบ                                                                            4(2-4-6) 
   Principles of Design   
 806 112       การแสดงแบบสถาปตัยกรรม                                                              3(1-4-4) 
   Architecture Presentation  
 806 113      การเขยีนแบบสถาปตัยกรรม                                                              3(1-4-4) 
   Architectural Drawing  
 806 121    ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและสถาปตัยกรรมตะวนัออก                                             3(3-0-6)                                          
  History of Eastern Art and Architecture   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 19 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
  000  102  ภาษาองักฤษทางวชิาการ 1  3(3-0-6) 
   English for Academic Purposes I (EAP I )  
  000  156    พหุวฒันธรรม                                                                                                                                    3(3-0-6)              
   Multiculturalism  
  000 168 การคดิเชงิวพิากษ์และการแกป้ญัหา                                               3(3-0-6)              
  Critical Thinking and Problem Solving  
  806  122    ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและสถาปตัยกรรมตะวนัตก                                           3(3-0-6)              
   History of Western Art and Architecture  
  806  131      การออกแบบสถาปตัยกรรมขัน้พืน้ฐาน                                                  4(1-6-5) 
  Basic Architectural Design    
  806  141      ระบบโครงสรา้ง 1                                                                           3(3-0-6) 
   Structure  System I  
  806  142      สถาปตัยกรรมเขตรอ้นชืน้                                                                 3(2-2-5) 
   Tropical  Architecture  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 22 
  รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 41 
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
  000  103 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 2    3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP II )   
  000 169     การคดิเชงิสรา้งสรรค ์                                                                3(3-0-6) 
  Creative  Thinking  
  806  221      แนวคดิและทฤษฎสีถาปตัยกรรมสมยัใหม่และหลงัสมยัใหม่                        3(3-0-6) 
   Concepts and Theories of Modern and Post Modern Architecture  
  806  231      การออกแบบสถาปตัยกรรม  1                                                            4(1-6-5)  
   Architectural  Design I   
  806  241     วสัดุและวธิกีารก่อสรา้งสถาปตัยกรรม  1                                                2(1-2-3) 
   Architectural  Material & Construction I  
  806  242      งานระบบอาคาร 1                                                                           2(1-2-3)  
   Building Systems I  
  806  251       การวางผงับรเิวณ                                                                           3(2-2-5)   
   Site Planning  
    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 61 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 
หน่วยกิต 

  000 132                ชวีติกบัสนุทรยีะ                                             3(3-0-6) 
    Life and Aesthetics                 
  806  211 ภาษาองักฤษทัว่ไปส าหรบันกัออกแบบ 3(3-0-6) 
  General English for Designer  
  806  222     ทฤษฎกีารออกแบบสถาปตัยกรรม                                                           3(3-0-6) 
    Architectural  Design Theory   
  806  212      คอมพวิเตอรส์ าหรบัการเขยีนแบบสถาปตัยกรรม                                     3(2-2-5) 
   Computer for Architectural  Drawing  
  806  243      ระบบโครงสรา้ง 2                                                                           3(3-0-6) 
  Structure  Systems II  
  806  244       การเขยีนแบบก่อสรา้งและรายละเอยีดประกอบแบบ 1                               2(1-2-3)  
   Construction drawing & Specification  I  
  806  232      การออกแบบสถาปตัยกรรม  2     4(1-6-5) 
  Architectural  Design II   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 82 
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 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
  000  145     ภาวะผูน้ าและการจดัการ                                                           3(3-0-6)                                         
   Leadership and Management  
  806  311      คอมพวิเตอรส์ าหรบัการน าเสนองานสถาปตัยกรรม                                  3(2-2-5)  
   Computer for Architecture Presentation  
  806  321     สถาปตัยกรรมไทย                                                                          3(2-2-5) 
   Thai  Architecture  
  806  331      การออกแบบสถาปตัยกรรม 3                                                             4(1-6-5) 
   Architectural Design III  
  806  341      วสัดุและวธิกีารก่อสรา้งสถาปตัยกรรม  2                                                2(1-2-3) 
  Architectural  Material & Construction II   
  806  342      งานระบบอาคาร 2                                                                          2(1-2-3) 
  Building Systems II   
  806   XXX  รายวชิาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 3 
    Elective Course in Architecture  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 102 
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 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
  806  312     ตกแต่งภายใน 3(2-2-5) 
  Interior Architecture  
  806  322     สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่  1 2(2-0-4) 
  Vernacular Architecture I  
  806  332     การออกแบบสถาปตัยกรรม 4 4(1-6-5) 
  Architectural Design IV  
  806  343     ระบบโครงสรา้ง 3 3(3-0-6) 
  Structure  Systems III  
  806  344     การเขยีนแบบก่อสรา้งและรายละเอยีดประกอบแบบ 2 2(1-2-3) 
  Construction drawing & Specification  II  
  806  345                                                                                                     การออกแบบสถาปตัยกรรมเพื่อความยัง่ยนื 3(2-2-5) 
  Architectural Design for Sustainability  
 XXX XXX วชิาเลอืกเสร ี 3 
  Elective Course  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 122 
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 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
  806  421      สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่  2                                                                      2(1-2-3) 
   Vernacular Architecture II  
  806  431      การออกแบบสถาปตัยกรรม 5                                                              4(1-6-5) 
   Architectural Design V  
  806  441      วสัดุและวธิกีารก่อสรา้งสถาปตัยกรรม  3                                                 2(1-2-3) 
   Architectural  Material & Construction III  
  806  442      งานระบบอาคาร 3                                                                            2(1-2-3) 
   Building Systems III  
  806  451     ภูมสิถาปตัยกรรม                                                                              3(3-0-6) 
   Landscape Architecture  
  806  461          การประมาณราคางานก่อสรา้ง                                                              3(2-2-5)  
   Construction Cost Estimate  
  806  XXX  รายวชิาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ  3 
    Elective Course in Architecture  
    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 141 
 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 000  155          การมสีว่นรว่มต่อสงัคม  3(3-0-6) 
                       Civic  Engagement  
  806  432    การออกแบบสถาปตัยกรรม 6                                                               4(1-6-5) 
   Architectural Design VI  
  806  452     บรบิทเมอืงและสถาปตัยกรรม                                                             3(3-0-6)  
   Urban Context and Architecture  
  806  462      การจดัการก่อสรา้ง                                                                            3(2-2-5) 
   Construction Management  
  806  463  การฝึกงานทางดา้นสถาปตัยกรรม                                                          - 
     Apprentice in Architectural  Design  
  806  XXX  รายวชิาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 3 
    Elective Course in Architecture  
 XXX XXX  วชิาเลอืกเสร ี 3 
    Elective Course   
      
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 160 
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 ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
 806  531      การออกแบบสถาปตัยกรรม 7                                                              4(1-6-5) 
    Architectural Design VII   
 806  532      การเตรยีมวทิยานิพนธ ์                                                                      3(2-2-5) 
    Thesis Preparation   
 806  533      สมัมนาทางสถาปตัยกรรม                                                                   2(2-0-4) 
    Seminar in Architecture   
 806  561      การปฏบิตัวิชิาชพีสถาปตัยกรรม                                                            3(3-0-6) 
   Professional Practice  
    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 172 
 ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
  806  534      วทิยานิพนธท์างสถาปตัยกรรม       8(0-16-8) 
   Thesis  in Architecture  
    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 8 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 180 
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          3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา    

 000 101 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 
  English for Communication  
  เงื่อนไขของรายวชิา  : ไม่ม ี  
  การพฒันาทกัษะการฟงั พดู อ่านและเขยีนภาษาองักฤษ เพื่อใหส้ามารถสือ่สารใน 
 สถานการณ์ต่างๆ ในสงัคมได ้ 
  Development of listening, speaking, reading and writing English language skills for  
 communication in social settings.  
    
 000 102 ภาษาองักฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6)  
   English for Academic Purposes I (EAP I )  
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 000 101  หรอืเทยีบเท่า  
  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเองและทางวชิาการ  
  และสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
  Development of basic English language skills to help achieve personal and academic  
 Goals and to promote life-long learning. 
    
 000 103  ภาษาองักฤษทางวิชาการ 2              3(3-0-6)  
  English for Academic Purposes I (EAP II )  
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 000 102 หรอืเทยีบเท่า  
  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษขัน้สงู เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเองและทางวชิาการ และ 
 วชิาการ และสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
  Development of advanced English language skills to help achieve personal and  
 academic goals and to promote life-long learning.  
   
 000 132 ชีวิตกบัสุนทรียะ  3(3-0-6) 
   Life and Aesthetics  
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  ความหมายและความส าคญัของสนุทรยีะกบัชวีติ สนุทรยีะมนธรรมชาต ิสนุทรยีะในบุคคล 
 สนุทรยีะในศลิปะและวฒันธรรม คุณค่าของสนุทรยีะกบัชวีติ สนุทรยีะพฒันา 
  Meaning and importance of life and aesthetics, aesthetics in the nature, aesthetics 
 In human being, aesthetics in arts and cultures, values of aesthetics and life, aesthetics   
 development. 
    
 000 145 ภาวะผูน้ าและการจดัการ  3(3-0-6) 
   Leadership and Management  
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
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  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผูน้ า บุคลกิภาพ ลกัษณะและบทบาทผูน้ า การสรา้งทมีงาน 
 หลกัการและทฤษฎกีารจดัการ การจดัการตนเอง การจดัการกบัภาวะวกิฤต การจดัการกบัการเปลีย่นแปลง 
 การจดัการกบัความขดัแยง้  การจดัการเชงิกลยทุธ ์แนวทางในการพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ าและการจดัการ 
  Concept and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of  
 Leadership, team building and team working, principle and theories of management, self  
 Management, crisis management, change management, conflict management, strategic  
 management, development of leadership and management. 
  
 000 153 ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  3(3-0-6) 
   Local  Wisdom  
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  แนวคดิของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่กบัการด ารงชวีติ ภูมปิญัญาทิง้ถิน่กบั 
  พฒันาการของชมุชน ภูมปิญัญาทิง้ถิน่กบัผลกระทบทางสงัคมและกระแสโลกาภวิฒัน์ การพฒันาภูมปิญัญา 
 ทอ้งถิน่ 
   Concept of local wisdom, local wisdom and ways of life, local wisdom and community  
 development, local wisdom and impact of social and globalization, local wisdom  development.  
  
 000 155 การมีส่วนรว่มต่อสงัคม  3(3-0-6) 
   Civic Engagement  
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  แนวคดิของการมสีว่นรวมในสงัคม รปูแบบ บรบิทและปจัจยัเงื่อนไขของการมสีว่นร่วมใน 
 สงัคมในแต่ละระดบั บทบาทของตนเองและผูอ้ื่นในการมสีว่นร่วมในสงัคม การพฒันาตนเองเพื่อการอยู่ร่วม 
 กนัในสงัคมอย่างสนัตสิขุ 
  Concept of civic engagement, pattern, context, and factors to consider in each levels    
 of society, roles of individual and others to co-operated in civic engagement, self development for  
 happiness of living in society. 
   
 000 156 พหวุฒันธรรม  3(3-0-6) 
  Multcuralism   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  วฒันธรรมและความหลากหลายทางวฒันธรรม วฒันธรรมตะวนัตก วฒันธรรมตะวนัออก 
 วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอสีาน การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและกระแสโลกาภวิฒัน์กบัผลกระทบทาง 
 วฒันธรรม วฒันธรรมกบัวถิชีวีติของมนุษย ์
  Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, This culture and  
 Isan culture, impact of cultural changes on society and human way of life. 
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 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  3(3-0-6) 
   Critical thinking and problem solving  
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  หลกัการและกระบวนการคดิเชงิวพิากษ์ การแสวงหาขอ้มลูและความรู ้การใหเ้หตุผล การคดิ 
 และตดัสนิใจ แนวทางการพฒันาการคดิเชงิวพิากษ์ และการตอบสนองเมื่อถูกวพิากษ์ หลกัการและกระบวน 
 การแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรแ์ละสงัคม แนวทางการพฒันาการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรแ์ละสงัคม 
  Concept of process of critical thinking, knowledge and information searching,    
 reasoning, thinking and decision making, means to develop critical thinking and responding to  
   
 000 169 การคิดเชิงสรา้งสรรค ์  3(3-0-6) 
   Critical thinking Skill  
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิเชงิสรา้งสรรค ์องคป์ระกอบและรปูแบบของความคดิเชงิ 
 สรา้งสรรคก์ระบวนการคดิเชงิสรา้งสรรค ์การแสวงหาขอ้มลูและความรู ้เทคนิคการคดิเชงิสรา้งสรรค ์แนว 
 ทางการพฒันาทกัษะการคดิเชงิสรา้งสรรค ์การประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั แนวทางการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
 ประจ าวนั 
   Concept and theory of creative thinking, component and form of creative thinking  
 process of creative thinking, knowledge and information seeking, creative thinking techniques,  
 developmental process of creative thinking, application in daily life, producing creative work in daily 

life. 
  
 806 111 หลกัการออกแบบ  4(2-4-6) 
   Principles of Design  
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  หลกัพืน้ฐานและเทคนิคในการจดัองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ประเภทและลกัษณะขององคป์ระกอบ  
   Fundamental principles and techniques for 2-dimension and 3-dimension 
 artistic composition i.e. rudimentary elements, element’s properties, and compositional techniques 
  
 806 112 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม  3(1-4-4) 
    Architecture Presentation   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
    
                   กระบวนการออกแบบอาคารพกัอาศยัรวมและอาคารสาธารณะขนาดเลก็พืน้ทีไ่ม่เกนิ 2,000   

 ตารางเมตร ทีม่ปีระโยชน์ใชส้อยซบัซอ้นปานกลาง ในสภาพภมูอิากาศเขตรอ้นชืน้ โดยค านึงถงึการจดั
รปูทรง ทีว่่างทัง้ภายในและภายนอกอาคาร  รวมทัง้สามารถพฒันางานออกแบบใหเ้ป็นแบบทีม่รีายละเอยีด
มากขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นไปไดใ้นการก่อสรา้งจรงิ 
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  Design process related to public residential building and small public building with an   
  area less than 2,000 square meters, which has medium complexity in functional concerns.  The 

design emphasizes on tropical design concerning organization of form, interior and exterior spaces 
including the development of architectural detail design for construction. 

   
 806 113 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม  3(1-4-4) 
    Architectural Drawing   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
   การใชเ้ครื่องมอืเขยีนแบบ หลกัการเขยีนแบบเบือ้งตน้ การเขยีนเสน้ และตวัอกัษร  
  การเขยีนภาพเรขาคณิต การแสดงมติ ิการฉายเสน้ การเขยีนแปลน รปูดา้น และรปูตดั การเขยีนรปู 3 มติ ิ 

การเขยีนทศันียภาพ  และการเขยีนรปูตามหลกัฉายาวทิยา 
   Using drawing tools, principles of architectural drawing, drawing line, and lettering,  
 geometric forms, projection, scale and dimension. drawing of plan, elevation, and section, drawing 

3-dimensional isometric, perspective, and principles of shadow drawing.   
   
 806 121 ประวติัศาสตรศิ์ลปะ และสถาปัตยกรรมตะวนัออก                                             3(3-0-6)                                          
   History of Eastern Art and Architecture    
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
   ประวตัศิาสตรอ์ารยธรรมตะวนัออก ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์จนถงึช่วงก่อน 
  สมยัใหม่ โดยศกึษาในเงื่อนไขของประวตัศิาสตรต์ามเน้ือหาสาระและประเพณีการแสวงหาคุณค่าและ

ความหมายแห่งความสมัฤทธิผ์ลของการสรา้งสรรคใ์นงานสถาปตัยกรรมตามเกณฑก์ าหนดในกรอบโครง
ของ “การออกแบบ หรอืกระบวนการออกแบบ” และ “กระบวนการทางการช่าง” เป็นส าคญั 

  Study on Eastern civilization history from the Pre-Historic period to Pre-Modern period.   
  Study history through context and culture of value and meaning of achievement of creation in 

architecture by emphasis in criteria that defined in frame of “design or design process” and 
“craftsmanship process”.   

   
 806 122 ประวติัศาสตรศิ์ลปะ และสถาปัตยกรรมตะวนัตก                                           3(3-0-6)                                          
    History of Western Art and Architecture   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  ประวตัศิาสตรอ์ารยธรรมตะวนัตก ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์จนถงึสมยัก่อนการปฏวิตั ิ 
  อุตสาหกรรม โดยศกึษาในเงื่อนไขของประวตัศิาสตรต์ามเน้ือหาสาระและประเพณีการแสวงหาคุณค่าและ

ความหมายแห่งความสมัฤทธิผ์ลของการสรา้งสรรคใ์นงานสถาปตัยกรรมตามเกณฑก์ าหนดในกรอบโครง
ของ “การออกแบบ หรอืกระบวนการออกแบบ” และ “กระบวนการทางการช่าง” เป็นส าคญั 

   Study on Western civilization history from the Pre-Historic period to Pre-Modern  
  period. Study history through context and culture of value and meaning of achievement of creation 

in architecture by emphasis in criteria that defined in frame of “design or design process” and 
“craftsmanship process”. 
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 806 131 การออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้พืน้ฐาน                                                   4(1-6-5) 
    Basic Architectural Design     
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 111, 806 112, 806 113  
   ความหมายและเกณฑพ์ืน้ฐานทีส่ าคญัของสถาปตัยกรรมและการออกแบบ ปจัจยัส าคญั  
 ขัน้ตอน และเครื่องมอืขัน้พืน้ฐานในกระบวนการออกแบบสถาปตัยกรรม 
  Meaning and fundamental criteria of architecture and design.  Determining factors, 
 basic steps, and tools in architectural design process. 
   
 806 141  ระบบโครงสรา้ง 1                                                                    3(3-0-6) 
   Structure  System I    
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
   ศกึษาพฒันาการระบบโครงสรา้งต่างๆ ของงานสถาปตัยกรรม พรอ้มทัง้หลกัเกณฑแ์ละ 
  แนวความคดิในการออกแบบโครงสรา้งใหเ้หมาะสมกบังานสถาปตัยกรรมทัง้ลกัษณะทางกายภาพ  การใช้

งาน  วสัดุโครงสรา้ง  และความรูเ้บือ้งตน้โครงสรา้งไม ้ เหลก็  คอนกรตีเสรมิเหลก็ ทีใ่ชเ้ป็นโครงสรา้งของ
อาคารขนาดเลก็ทัว่ไป  

  The study of structural systems development in architecture. Criteria and concept in  
 structural design that suites architecture in physical, function, materials and fundamental knowledge 

in wood structure, steel structure and concrete structure for small building.  
   
 806 142 สถาปัตยกรรมเขตรอ้นช้ืน                                                                  3(2-2-5) 
   Tropical  Architecture    
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
   หลกัการออกแบบสถาปตัยกรรมทีเ่หมาะสมกบัสภาพภมูอิากาศเขตรอ้นชืน้ โดยรวมถงึความ 
 รูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัความสมัพนัธ ์มนุษย ์สถาปตัยกรรม สภาพภูมอิากาศ และสภาพแวดลอ้ม การอาศยัพึง่พา

สภาวะแวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิภาวะน่าสบาย การอ่านตารางและการค านวณแสงอาทติย ์รวมถงึการออกแบบ
อุปกรณ์บงัแดด  ขอ้ควรพจิารณาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคาร และกรณีศกึษา เพื่อการออกแบบทีเ่หมาะสม
ส าหรบัภูมอิากาศเขตรอ้นชืน้ 

   Design principles of tropical architecture in hot-humid climate,  fundamental 
  knowledge of relationship of human climate architecture and environment, create thermal comfort 

with passive design strategies, sun chart and solar calculations including shading equipment 
design, and other related issues to building and case study.  

   
 806 211 ภาษาองักฤษทัว่ไปส าหรบันักออกแบบ  3(3-0-3) 
    General English for Desinger   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
   ภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐานทีใ่ชใ้นการออกแบบทัว่ไป และน าเสนองานออกแบบ รวมถงึเทคนิค  
  การ อธบิายและสือ่สารแนวความคดิในการออกแบบ 
   Basic English language used in design in general and presentation including 
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   techniques to communicate concept in design. 
   
 806 212 คอมพิวเตอรส์ าหรบัการเขียนแบบสถาปัตยกรรม                                      3(2-2-5) 
    Computer for Architectural  Drawing   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 113  
   เทคนิคการใชค้อมพวิเตอรใ์นการสรา้งและศกึษารปูทรงทางสถาปตัยกรรม รวมทัง้การเขยีน 
 แบบทางสถาปตัยกรรมดว้ยคอมพวิเตอร ์
   Using computer technique to create and study architectural form.  It’s also drawing of  
  architectural drawing with computer. 
   
 806 221 แนวคิดและทฤษฎีสถาปัตยกรรมสมยัใหม่และหลงัสมยัใหม่                        3(3-0-6) 
    Concepts and Theories of Modern and Post Modern 

Architecture 
  

  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 122  
   ประวตัศิาสตรแ์ละการพฒันาการของทฤษฎกีารออกแบบสถาปตัยกรรม รวมถงึปรชัญาและ 
 แนวความคดิในการออกแบบของสถาปนิกผ่านกรณีศกึษา ตัง้แต่ช่วงยุคปฏวิตัอิุตสาหกรรม ยุคสมยัใหม่ 

จนถงึยคุหลงัสมยัใหม่ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึผลลพัธข์องการสรา้งสรรคง์านสถาปตัยกรรมทีก่่อรปูขึน้จากแนวคดิ
และกระบวนการออกแบบทีม่รีะบบและอยูใ่นเงื่อนไขของประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมตะวนัตกและ
ตะวนัออก  

  History and development of architectural design theories. Philosophies and design  
 Concepts of architects through case studies from Pre-Modern to Post Modern period.  To 

understand the consequence of architecture that shaped from ideas and systematical design 
process, which are in Western and Eastern culture and history.  

   
 806 222 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม                                                           3(3-0-6)  
    Architectural  Design Theory   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 221  
   พฒันาการแนวคดิและทฤษฎอีอกแบบสถาปตัยกรรมตามแนวทางต่างๆ และกรณี 
 ศกึษาจากตวัอย่างสถาปตัยกรรมร่วมสมยัทัง้ในประเทศกลุ่มตะวนัตกและตะวนัออก 
     Development of concepts and architectural theory from style and trend, and case 
  studies from contemporary architecture in western and eastern world. 
  
 806 231 การออกแบบสถาปัตยกรรม  1                                                              4(1-6-5) 
    Architectural  Design I   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 131  
   กระบวนการออกแบบอาคารพกัอาศยัขนาดเลก็ ในสภาพภมูอิากาศเขตรอ้นชืน้ ทีค่ านึงถงึ 
 ระบบโครงสรา้งและระบบวศิวกรรมพืน้ฐานของอาคาร  
   Design process for small residential building in hot-humid climate, concern with  
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 structure and basic building systems.  
   
 806 232 การออกแบบสถาปัตยกรรม  2                                                             4(1-6-5) 
    Architectural  Design II   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 231  
   กระบวนการออกแบบอาคารพกัอาศยัรวมและอาคารสาธารณะขนาดเลก็พืน้ทีไ่ม่เกนิ 2,000 
 ตารางเมตร ทีม่ปีระโยชน์ใชส้อยซบัซอ้นปานกลาง ในสภาพภมูอิากาศเขตรอ้นชืน้ โดยค านึงถงึการจดั

รปูทรง ทีว่่างทัง้ภายในและภายนอกอาคาร  รวมทัง้สามารถพฒันางานออกแบบใหเ้ป็นแบบทีม่รีายละเอยีด
มากขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นไปไดใ้นการก่อสรา้งจรงิ 

  Design process related to public residential building and small public building with an   
 area less than 2,000 square meters, which has medium complexity in functional concerns.  The 

design emphasizes on tropical design concerning organization of form, interior and exterior spaces 
including the development of architectural detail design for construction.  

   
 806 241 วสัดแุละวิธีการก่อสรา้งสถาปัตยกรรม  1                                                2(1-2-3) 
   Architectural  Material & Construction I    
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  วสัดุและการก่อสรา้งงาน และการเขยีนแบบสถาปตัยกรรมโครงสรา้งไม,้ โครงสรา้ง คอนกรตี   
 เสรมิเหลก็, โครงสรา้งเหลก็, อาคารพกัอาศยัหรอือาคารสาธารณะขนาดเลก็ทีม่พีืน้ทีไ่ม่เกนิ 2,000 ตาราง

เมตร และมคีวามสงูไม่เกนิ 4 ชัน้  
  Material, construction, and construction drawing of wood structure, concrete structure,  
  steel structure in architecture for residential or small public building, which has area less than 

2000 square meter and up to 4 stories-high. 
   
 806 242 งานระบบอาคาร 1                                                                           2(1-2-3) 
    Building Systems I   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  ระบบวศิวกรรมพืน้ฐานทุกระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคารในแนวราบ ทีม่พีืน้ทีไ่ม่เกนิ 2,000  
 ตารางเมตร และมคีวามสงูไม่เกนิ 15 เมตร 
  Fundamentals of all engineering systems concerned with low-rise building that  are  
 Less than 2,000 square meters with height less than 15 meters.  
    
 806 243 ระบบโครงสรา้ง 2                                                                             3(3-0-6) 
    Structure  Systems II   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  หลกัเกณฑแ์ละแนวความคดิในการออกแบบโครงสรา้งส าหรบัอาคารขนาดกลาง ทัง้ลกัษณะ 
 ทางกายภาพ  การใชง้าน  วสัดุและความรูท้างโครงสรา้งไม ้ เหลก็  คอนกรตีเสรมิเหลก็  ส าหรบัโครงสรา้ง

ของอาคารขนาดกลาง 
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  Criteria and concept in structural design for mid-size building, including  physical  
 characteristic, function, materials and knowledge in wood structure, steel structure, and concrete 

structure for mid-size building.  
   
 806 244 การเขียนแบบก่อสรา้งและรายละเอียดประกอบแบบ 1                                2(1-2-3) 
   Construction drawing & Specifications  I   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
   หลกัการเขยีนแบบก่อสรา้ง  สว่นประกอบของแบบก่อสรา้ง  การเขยีนรายการประกอบแบบ 
 ผงับรเิวณก่อสรา้ง  ผงัพืน้อาคาร  ผงัฐานราก  ผงัคาน  รปูตดั  รปูดา้นอาคาร  การเขยีนแบบขยายสว่น

ต่างๆ  ผงังานระบบไฟฟ้า  ผงังานระบบประปา  ผงังานระบบสขุาภบิาล   รายละเอยีดและขอ้ก าหนดของ
วสัดุก่อสรา้ง  ส าหรบัความสงูไม่เกนิ 2 ชัน้  

  Principle of construction drawing, element of construction drawing, construction  
  document writing, lay-out plan, floor plan, foundation plan, beam plan, section, and elevation. 

Construction detail, electrical system plan, water supply and sanitary system plans, detail and 
specifications of building material, for up to 2 story building. 

   
 806 251 การวางผงับริเวณ                                                                            3(2-2-5)   
   Site Planning    
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  หลกัการ และเทคนิคของกระบวนการวางผงับรเิวณ การอ่านและตคีวามแผนที ่การส ารวจ 
 การส ารวจ และการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อจดัวางผงับรเิวณ 
  Principle and technique of site planning process, map interpretation, survey and  
 information analysis for site planning. 
   
 806 311 คอมพิวเตอรส์ าหรบัการน าเสนองานสถาปัตยกรรม                                   3(2-2-5) 
   Computer for Architecture Presentation    
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 112, 806 212  
  เทคนิคในการน าเสนองานสถาปตัยกรรมดว้ยสือ่คอมพวิเตอร ์การสรา้งและตกแต่งภาพ 
 ทศันียภาพ 3 มติ ิการจดัท ากระดานน าเสนอแบบ 
  Techniques in computer generated architectural presentation, 3-dimensional   
 perspective rendering and retouching, composing of presentation plate.  
   
 806 312 สถาปัตยกรรมภายใน  3(2-2-5) 
    Interior Architecture   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
   หลกัการออกแบบ และการตกแต่งภายในอาคารประเภทต่างๆ เทคนิคและวธิกีารก่อสรา้ง 
  ตกแต่งภายใน วสัดุ ระยะและขนาดของสว่นประกอบอาคารและเฟอรน์ิเจอรส์ าหรบัผูใ้ชห้ลายวยั การเขยีน

แบบและแสดงแบบสถาปตัยกรรมภายใน 



 

 27 

 

มคอ. 2 

   Principles of interior design and decoration for buildings.  Technique and construction  
  Methods for interior decoration. Materials, dimension, scale used for building’s elements and 

furniture for multi-age users (universal design). Interior construction drawing and interior 
presentation  

   
 806 313 การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม  3(1-4-5) 
    Architectural Photography   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  การศกึษา และน าเสนอสถาปตัยกรรมผ่านมมุมองของการถ่ายภาพ การใชอุ้ปกรณ์ถ่ายภาพ 
  การจดัองค์ประกอบภาพ และการตกแตง่ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
  Architectural photography  and presentation through the vision of photography, using  
  of photography device, photograph composition and photograph retouching with computer. 
   
 806 321 สถาปัตยกรรมไทย  3(2-2-5) 
    Thai Architecture   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
   ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสถาปตัยกรรมไทย  แนวคดิและรปูแบบของสถาปตัยกรรมไทย  และ 
  ผลสมัฤทธิข์องการสรา้งสรรคท์างสถาปตัยกรรมไทยในแต่ละยคุสมยั  คตสิญัลกัษณ์และความหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัการออกแบบสถาปตัยกรรมไทย 
   Fundamental knowledge of Thai architecture,  concepts and characters of Thai  
 architecture and achieving of architectural creation in each era,  principles of symbols and 

meanings that related to Thai architecture design. 
   
 806 322 สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน 1  2(2-0-4) 
    Vernacular Architecture I   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ประเภทต่างๆ แนวคดิภูมปิญัญาการก่อสรา้งและ 
 การประยุกต ์จากกรณีศกึษาในประเทศไทย และต่างประเทศ 
  Fundamental knowledge on types, concept, wisdom construction and application of   
  vernacular architecture from case studies in Thailand and foreign countries. 
   
 806 331 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3                                                               4(1-6-5) 
   Architectural Design III   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 232  
   การออกแบบ วางผงั และจดักลุ่มอาคารสาธารณะ ทีส่อดคลอ้งกบับรบิททางกายภาพ สภาพ 
  ทีต่ัง้ และวฒันธรรมของภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยค านงึถงึโครงสรา้งและระบบวศิวกรรมสนบัสนุน

อาคารพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  Design and planning of public buildings in relation to site, environment, and existing   
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  context in the Northeastern region.  The appropriate use of structure and basic building systems 
are considered. 

   
 806 332 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4                                                              4(1-6-5) 
    Architectural Design IV   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 331  
  การออกแบบอาคารสาธารณะความสงูขนาดกลาง มขีนาดพืน้ทีไ่ม่เกนิ 10,000 ตารางเมตร   
 ระบบอาคารทีเ่หมาะสมกบัอาคารขนาดกลาง ขอ้ก าหนดทางกฎหมายและเทศบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง การ

ออกแบบอาคารทีส่ะทอ้นอตัลกัษณ์ และวฒันธรรมของภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  Design of mid-rise public buildings, building’s  area less than 10,000 square meters,  
 appropriate building systems, building regulations, law, and character or identity of the Northeastern 

region. 
   
 806 333 พฤติกรรมมนุษยก์บัสถาปัตยกรรม                                                       3(3-0-6) 
    Human Behavior and Architecture   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  พฤตกิรรมและการรบัรูข้องมนุษย ์ ผลต่อการออกแบบสถาปตัยกรรมในแง่นามธรรมและ  
 รปูธรรม กระบวนการวเิคราะหเ์กีย่วกบัการรบัรูท้ีม่ผีลต่อเนื่องกบัพฤตกิรรมมนุษย ์ การใชพ้ืน้ทีใ่น

สถาปตัยกรรม ความเขา้ใจในความสมัพนัธข์องการรบัรูแ้ละการออกแบบทางสถาปตัยกรรม การประยุกตผ์ล
การศกึษาเพื่อการออกแบบทีต่อบสนองต่อความตอ้งการและการใชง้านในทีว่่างในสถาปตัยกรรม 
                 Behavior and perception of  human, influence on architectural design in both  abstract  
and physical form, perception analysis process that affect to human behavior, space in architecture, 
understanding  a relationship between perception and architectural design,  application of the 
study’s result for design  that response to  needs and space in  architectural.  

   
 806 341 วสัดแุละวิธีการก่อสรา้งสถาปัตยกรรม  2                                                 2(1-2-2) 
    Architectural  Material & Construction II   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 244  
  วสัดุและการก่อสรา้งงานสถาปตัยกรรม อาคารขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ ตัง้แต่ 2,000 ตาราง 
 เมตรแต่ไม่เกนิ 10,000 ตารางเมตร ความสงูรวมไม่เกนิ 23.00 เมตร โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็และ

โครงสรา้งเหลก็ 
  Material, construction, and construction drawing of reinforced concrete and steel 
 building, which has area from 2000 square meter to 10,000 square meter and limited to 23 meter 

high. 
   
 806 342 งานระบบอาคาร 2                                                                            2(1-2-2) 
   Building Systems II    
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 242  
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  ระบบวศิวกรรม, ระบบโครงสรา้ง, ระบบไฟฟ้า, ระบบสขุาภบิาล ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคารทีม่ ี
 ขนาดพืน้ที ่ 2,000 – 10,000 ตารางเมตร  มคีวามสงูไม่เกนิ 23 เมตร 
  Engineering systems, structure systems, electrical system, sanitary systems,  that 
 concerned with building that has area between 2,000 -  10,000 square meters with height less than 

 23 meters. 
   
 806 343 ระบบโครงสรา้ง 2  3(3-0-6) 
    Structure Systems II   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  หลกัเกณฑแ์ละแนวความคดิในการออกแบบโครงสรา้งส าหรบัอาคารส าเรจ็ อาคารสงู และ 
 อาคารช่วงพาดยาวทัง้ลกัษณะทางกายภาพ  การใชง้าน  วสัดุโครงสรา้ง  ระบบโครงสรา้งส าเรจ็รปู และ

ระบบโครงสรา้งพเิศษ 
  The study of criteria and concept in structural design for prefabricated, high-rise, and 
 long span structure buildings, including physical characteristic, function, materials prefabricated 

structure and special structure.    
   
 806 344 การเขียนแบบก่อสรา้งและรายละเอียดประกอบแบบ 2                                2(1-2-3) 
    Construction drawing & Specification  II   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  หลกัการเขยีนแบบก่อสรา้ง  สว่นประกอบของแบบก่อสรา้ง  การเขยีนรายการประกอบแบบ   
 ผงับรเิวณก่อสรา้ง  ผงัพืน้อาคาร  ผงัฐานราก  ผงัคาน  รปูตดั  รปูดา้นอาคาร  การเขยีนแบบขยายสว่น

ต่างๆ  ผงังานระบบไฟฟ้า  ผงังานระบบประปา  ผงังานระบบสขุาภบิาล  ผงังานระบบปรบัอากาศ  ผงังาน
ระบบดบัเพลงิ  ผงังานระบบสือ่สาร  การก าหนดรายละเอยีดของวสัดุก่อสรา้ง  ส าหรบัแบบกอ่สรา้งอาคาร
ขนาดกลาง ความสงูตัง้แต่ 4 ชัน้ขึน้ไป 

   Principle of construction drawing, element of construction drawing, construction  
  document writing, lay-out plan, floor plan, foundation plan, beam plan, section, elevation, and 

construction detail. electrical system plan, water supply and sanitary system plans, air-conditioning 
system plan, fire protection system plan, communication system plan, detail and specification of 
building material. for medium size building (height from 4-story building up).  

   
 806 345 การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความยัง่ยืน  3(2-2-3) 
    Architectural Design for Sustainability      
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  หลกัการ ทฤษฎ ีและ แนวคดิเกีย่วกบัสถาปตัยกรรมยัง่ยนื หรอืสถาปตัยกรรมเขยีว วธิกีารใน 
  การออกแบบอาคารอย่างยัง่ยนื การอนุรกัษ์การใชท้รพัยกรเช่น วสัดุ น ้า และพลงังาน การออกแบบโดย

ค านึงถงึวงจรชวีติของอาคาร รวมถงึเกณฑม์าตราฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิอาคารทีม่ปีระสทิธภิาพทาง
พลงังานสงูและมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อย 

   Principles theories and concepts of sustainable architecture/green architecture, 
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  methods for achieving sustainable design, resource conservation such as material water and 
energy, life cycle design of building including criteria for evaluation of high energy efficiency and 
low environmental impacts.   

   
 806 346 การออกแบบแสงในงานสถาปัตยกรรม                                                   3(1-4-4) 
    Lighting Design in Architecture   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  ศกึษา  ออกแบบ  ทดลองดา้นแสงธรรมชาตแิละแสงประดษิฐใ์นงานสถาปตัยกรรม 
  Study, design and experiment on natural and artificial lighting design in architecture.  
   
 806 351 การออกแบบชุมชนเมืองเบือ้งต้น                                                  3(3-0-6) 
    Introduction to Urban Design   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  ความรู ้ความเขา้ใจขัน้พืน้ฐานเกีย่วกบัการออกแบบชมุชนเมอืง ววิฒันาการ แนวคดิ และ 
 ทฤษฎ ีองคป์ระกอบหลกัในการออกแบบชมุชนเมอืง เทคนคิการส ารวจ และวเิคราะหบ์รบิทเมอืง  การสรุป

ประเดน็ส าคญั และน าเสนอแนวทางพฒันาในการออกแบบชมุชนเมอืง รวมทัง้กรณีศกึษาดา้นการออกแบบ
ชุมชนเมอืง 

  General knowledge in urban design, evolution, concepts and theories, fundamental. 
  elements in urban design, urban contextual survey and analysis, key issues and urban design 

proposal presentation and case studies in urban design. 
   
 806 361 ข้อก าหนดอาคารและกฎหมายกายภาพ                                                 3(3-0-6)  
    Regulation and Building Code   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  หลกัการ และวธิกีารประยุกตใ์ชข้อ้ก าหนดอาคารและกฎหมายกายภาพสิง่แวดลอ้มในการ  
 ออกแบบ วางผงั งานสถาปตัยกรรม รวมทัง้ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการออกแบบเพื่อความปลอดภยัในอาคาร 

และการออกแบบสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัทุกคน 
   Principle and method of regulations and building code that apply for architecture  
  design and planning, building code of design for building safety and universal design code of 

practice. 
   
 806 362 กรณีศึกษารายบุคคล  3(0-6-3) 
    Individual Study   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  การศกึษาคน้ควา้ประเดน็ทีเ่ป็นความสนใจเฉพาะทางสถาปตัยกรรมรายบุคคล  
  Individual study on selected architectural topics.  
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 806 421 สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน 2  2(1-2-3) 
    Vernacular Architecture II   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 322  
  การออกแบบสถาปตัยกรรมโดยค านึงถงึบรบิทของสภาพแวดลอ้มและทรพัยากรในทอ้งถิน่  
 โดยเฉพาะในบรบิทแวดลอ้มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   Architectural design with respect to context of local environment and resources, in  
  particular of Northeastern region 
   
 806 422 สถาปัตยกรรมไทยรว่มสมยั  3(3-0-6) 
    Contemporary Thai Architecture   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  สถาปตัยกรรมร่วมสมยัในประเทศไทย  การศกึษาวเิคราะห ์สถาปตัยกรรมไทยทัง้ทางกาย- 
 ภาพและ ความหมายเชงิวฒันธรรม องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อบรรยากาศของพืน้ทีท่ ัง้ภายในและภายนอก

อาคาร รปูลกัษณะทีม่ผีลต่อการรบัรูจ้ติวทิยา การเชื่อมโยงอาคารกบัสภาพพืน้ที ่ตวัอย่างกระบวนการ
สงัเคราะหใ์หมท่างสถาปตัยกรรมเพื่อหาลกัษณะเฉพาะบางประการส าหรบัการออกแบบสถาปตัยกรรมไทย
ร่วมสมยัทีเ่หมาะสมกบับรบิท   

   Thai contemporary architecture, Physically and culturally analysis, Elements that 
 effect atmosphere interior and exterior spaces, Forms or characters that influence on 

psychologically perceptions, linkages between building and landscape, examples of new 
architectural synthesis process for searching of some particular characteristic or elements for 
design of Thai contemporary for Thai context. 

   
 806 423 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สูง  3(2-2-5) 
   Advanced  Architectural Design Theory    
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  การท าความเขา้ใจในการก่อตวัของความรูแ้ละความจรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิททาง 
 สถาปตัยกรรม วจิารณญาณ ความรูพ้ืน้ฐาน การวเิคราะหป์รชัญาทีเ่ป็นฐานแนวคดิทางสถาปตัยกรรม การ

วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิในกระบวนการการออกแบบสถาปตัยกรรม 
   Understanding formation of knowledge and truth related to architectural context,  
 Judgment and basic knowledge, Analysis of philosophy that is conceptual base in architecture, 

analysis and synthesize concepts in architectural design process.  
   
 806 424 วาทกรรมทางทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม  3(2-2-0) 
    Architectural Design Theory Discourse   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
   การศกึษา วเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ความหลากหลายของทฤษฎทีางสถาปตัยกรรมทีเ่ป็นผล 
 สบืเนื่องจากอทิธพิลดา้นต่างๆ  
   A Study, analysis and synthesis of diverse architectural theories resulted from variety  
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  influences. 
    
 806 431  การออกแบบสถาปัตยกรรม 5  4(1-6-5) 
   Architectural Design  V    
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 332  
  การออกแบบอาคารสาธารณะทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารสงู (ความสงูอาคารตัง้แต่ 23  
  เมตร ขึน้ไป) และ / หรอื อาคารขนาดใหญ่พเิศษ (พืน้ทีอ่าคารตัง้แต่ 10,000 ตรม.ขึน้ไป) อาคารมคีวาม

ซบัซอ้นมากดา้นประโยชน์ใชส้อย การค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชมุชน ขอ้ก าหนด กฎหมาย
อาคาร งานระบบอาคาร การออกแบบอาคารในเขตรอ้นชืน้ และการออกแบบเพื่อการออกแบบเพื่อความ
ยัง่ยนื  

  Design of public building, highly complicate in function, medium-height  
 building with area more than 10,000 square meters and more than 23 meters high. The design 

concerns with community and environments impacts, regulation and building code, building 
systems, tropical design, and sustainable design. 

   
 806 432 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6  4(1-6-5) 
   Architectural Design  VI   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 431    
  กระบวนการออกแบบอาคารพกัอาศยัรวมและอาคารสาธารณะ ทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารสงู   
 (ความสงูอาคารตัง้แต่ 23 เมตรขึน้ไป) และหรอื อาคารขนาดใหญ่พเิศษ (พืน้ทีอ่าคารตัง้แต่ 10,000 ตรม.ขึน้

ไป) ทีม่ปีระโยชน์ใชส้อยซบัซอ้นมาก จากการวเิคราะหป์จัจยัดา้นต่างๆ ทีม่ผีลต่อการออกแบบ
สถาปตัยกรรม เช่น ขอ้ก าหนดอาคารและกฎหมายกายภาพและสิง่แวดลอ้ม ระบบประกอบอาคาร รวมถงึ
ปจัจยัทีเ่กดิจากสภาพภูมอิากาศในเขตรอ้นชืน้  เน้นการออกแบบโดยใชแ้นวคดิจากสภาพแวดลอ้ม
ธรรมชาตเิพื่อการออกแบบทีย่ ัง่ยนื รวมทัง้สามารถพฒันางานออกแบบใหเ้ป็นแบบทีม่รีายละเอยีดมากขึน้ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นไปไดใ้นการก่อสรา้งจรงิ 

  Design process related to public residential building, large public building which is  
 complicated in functional concerns an area more than 10,000 square meters and more than 23 

meters high, the design emphasizes on regulations and building code, building systems, tropical 
design and design for sustainability including the development of architectural detail design for 
construction  

   
 806 433 หวัข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
    Special Topic in Architecture   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
   การศกึษา วเิคราะห ์และสงัเคราะห ์สาระทางสถาปตัยกรรมในหวัขอ้ต่างๆ ทีม่คีวาม 
  หลากหลายและมเีน้ือหาทางสถาปตัยกรรมเฉพาะดา้น 
  Study, analysis, and synthetic of particular subjects in architecture. 
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 806 441 วสัดแุละวิธีการก่อสรา้งสถาปัตยกรรม  3                                                 2(1-2-3) 
    Architectural  Material & Construction III   
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 806 341  
   วสัดุและการก่อสรา้งงานสถาปตัยกรรม ส าหรบัอาคารขนาดใหญ่พเิศษและอาคารสงู  
  โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็และโครงสรา้งเหลก็ชว่งกวา้ง การก่อสรา้งระบบพกิดัและระบบชิน้สว่น

ส าเรจ็รปู การเขยีนแบบและอ่านแบบสถาปตัยกรรมและวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
  Material and Construction for extra-large building and high-rise building. Reinforced  
  concrete structure and long-span steel structure.  Modular construction system and prefabrication.  

Architectural and related engineering drafting 
   
 806 442 งานระบบอาคาร 3                                                                           2(1-2-3) 
   Building Systems III    
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 342  
  ระบบวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่รวมถงึ ระบบไฟฟ้า ระบบปรบั 
 อากาศ ระบบสขุาภบิาล ระบบป้องกนัอคัคภียั ระบบสือ่สาร และระบบขนสง่ทางตัง้  
   All engineering systems concerned with high-rise building and large building,  
  including electrical system, air-conditioning system, sanitary system, fire protection system, 

communication system, and elevator system. 
  
 806 451 ภมิูสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
    Landscape Architecture   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  หลกัการขัน้พืน้ฐาน, ขอบเขตงาน, รปูแบบและประวตัคิวามเป็นมาของงานภูมสิถาปตัยกรรม    
 แนวคดิทฤษฎแีละ กระบวนการออกแบบภมูทิศัน์ องคป์ระกอบทางภูมสิถาปตัยกรรม และวสัดุพชืพรรณ  

การจดัการ และการออกแบบงานภูมทิศัน์ทีส่มัพนัธก์บังานสถาปตัยกรรม 
  Fundamental principle, scope, pattern and history of landscape architecture, theory  
  and design concept, landscape design process, elements of landscape architecture and plant, 

material, landscape design and management that related to architectural design. 
   
 806 452 บริบทเมืองและสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
    Urban Context and Architecture   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการเป็นเมอืง องคป์ระกอบ และประเดน็ทีส่ าคญัของเมอืง กระบวน  
 และมาตรการทางผงัเมอืงทีม่ผีลต่อการออกแบบสถาปตัยกรรม เทคนิคการส ารวจ และวเิคราะหเ์มอืง 

รวมทัง้เรยีนรูเ้กีย่วกบั กรณีศกึษา และตวัอย่างโครงการในการวางผงั และออกแบบเมอืงทีส่มัพนัธก์บัการ
ออกแบบสถาปตัยกรรมภายใตแ้นวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

  General knowledge in urbanization, urban elements, urban key issues, urban process  
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  and implementation measures that influence the design of architecture, and also the urban survey 
and analysis techniques and case studies of urban design and planning projects that related to 
architectural design in sustainable urban context. 

   
 806 461 การประมาณราคางานก่อสรา้ง  3(2-2-5) 
    Construction Cost Estimate   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  หลกัการ และวธิกีาร ในการส ารวจปรมิาณงาน การประมาณราคา ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน ค่า  
 ด าเนินการ มาตรฐานการวดัปรมิาณงาน การแยกงานก่อสรา้งอาคาร  และการจดัท าเอกสารส าหรบัการ

เสนอราคาประมลูงาน 
   Principle and method for quantities survey and cost estimate of material, labors, and  
  operating cost, standard method of measurement, work beak down structure and documentation 

for purpose bidding 
    
 806 462 การจดัการก่อสรา้ง  3(2-2-5) 
    Construction Management   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  หลกัการ และวธิกีาร จดัการงานก่อสรา้ง การวางแผนงานก่อสรา้ง การควบคมุและตรวจสอบ 
 งานก่อสรา้ง      
  Principle and method of construction management, construction planning, construction  
  supervision and inspection 
   
 806 463 การฝึกงานทางดา้นสถาปัตยกรรม  - 
    Apprentice  in Architectural  Design                                                           
   รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไม่ม ี  
   การฝึกงานทางดา้นการออกแบบสถาปตัยกรรมหรอืทีเ่กีย่วขอ้ง ในภาคการศกึษาฤดรูอ้น  
 ไม่น้อยกว่า 200 ชัว่โมง โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากกรรมการบรหิารหลกัสตูร       
   Job training in architectural design or related issues, at least 200 hours of training in  
  a summer semester by an approval of  B.arch. Program Administration Committee. 
   
 806 464 การวางแผนงานก่อสรา้ง  3(2-2-5) 
    Construction Project Planning   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  การจดัการงานก่อสรา้ง เทคนิคและการวางแผนการก่อสรา้ง การควบคุมตารางเวลาการ 
 ก่อสรา้ง การควบคุมคา่ก่อสรา้งและคุณภาพ การวางแผนการกอ่สรา้งส าหรบัระบบการก่อสรา้งโดยใช้

ชิน้สว่นส าเรจ็รปู 
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  Construction management, Techniques and construction planning, Construction  
 schedule control, construction cost and quality control, construction planning for pre-fabrication 

construction system. 
  
 806 465 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการอสงัหาริมทรพัย ์  3(2-2-5) 
    Real Estate Feasibility Study   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 
 ดา้นต่างๆ การจดัการความเสีย่งของโครงการ กระบวนการตดิตามและประเมนิผลโครงการ ตลอดจนการ

ประยุกตใ์ชใ้นโครงการภาคเอกชนและภาครฐั 

  Concept, theory and principle that related to real estate feasibility study, project risk 
 management, monitoring and evaluation project including application for government /private sector 

projects.  
  
 806 531 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7                                                               4(1-6-5) 
   Architectural Design VII   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 806 432  
  การบรูณาการทุกมติขิองการออกแบบสถาปตัยกรรมในการออกแบบอาคารและกลุ่มอาคารที ่
  มกีารใชง้านทีห่ลากหลาย  ค านึงถงึการเลอืกทีต่ัง้ ผลกระทบโครงการต่อเมอืง  รวมถงึ มกีาร

วเิคราะหค์วามเป็นไปไดโ้ครงการเบือ้งตน้ 
  An integrated architectural design and planning process of multi-use buildings   
  concerning site selection, their impacts to city with a basic analysis of project feasibility. 
      
 806 532 การเตรียมวิทยานิพนธ ์                                                           3(2-2-5) 
   Thesis Preparation   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  การศกึษาการจดัท ารายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบวทิยานิพนธ ์ การวเิคราะหข์อ้มลู  
 ในการจดัท าโครงการและกระบวนการออกแบบส าหรบัวทิยานพินธ ์
  A study of different aspects related to architectural thesis, data analysis for  
 architectural programming and design process for thesis.  
      
 806 533 สมัมนาทางสถาปัตยกรรม                                                          2(2-0-4) 
   Seminar in Architecture   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  สมัมนาประเดน็หวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบและงานสถาปตัยกรรม  
  Seminar on issues related to designs and architecture. 
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 806 534 วิทยานิพนธท์างสถาปัตยกรรม                                                            8(0-16-5) 
   Thesis in Architecture   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ตอ้งผ่านรายวชิา 806 531, 806 532 และ

ตอ้งเคยเรยีนทุกรายวชิาบงัคบัของหลกัสตูรมาก่อน 
 

  กระบวนการออกแบบสถาปตัยกรรมจากการบรูณาการความรูท้ีศ่กึษามาเพื่อน าไปสูก่าร 
 ออกแบบโครงการทางสถาปตัยกรรมจากวชิาเตรยีมวทิยานพินธ ์ และถ่ายทอดองคค์วามรูท้าง

สถาปตัยกรรมอย่างเป็นรปูธรรม 
  Architectural design process bases on architectural program that is integrated  
 knowledge from various perspectives from Thesis Preparation and explicit convey architectural 

knowledge. 
  
 806 561 การปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม                                                            3(3-0-6) 
    Professional Practices   
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี  
  การปฏบิตัวิชิาชพีทางสถาปตัยกรรม จรยิศาสตร ์พระราชบญัญตัวิชิาชพีสถาปตัยกรรม และ  
 กฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง วธิคีดิในการวางนโยบายและการแกป้ญัหา หลกั ขัน้ตอน และแนวทางการปฏบิตัทิี่

ส าคญัในการประกอบวชิาชพีส าหรบัสถาปนิก  
  Architecture professional practice, ethic, professional regulation, method of thinking  
  and problem solving, Principle and practical method for architects. 

 
3.1 ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์

3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 

ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นางกุลศร ี ตัง้สกุล   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สถ.ม. (สถาปตัยกรรม) 
2 นางเบญจวรรณ  กองสาสนะ   ผูช้่วยศาสตราจารย ์  ศศ.ม. (ประวตัศิาสตร์

สถาปตัยกรรม) 
3 นายสทิธา  กองสาสนะ   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สถ.ม. (ออกแบบชมุชน)  
 4 นางสาวรุ่งจติ  จารุพงษ์ทวชิ   อาจารย ์ M.Arch. (Architecture)  
5 นายอานตั ิ วฒัเนสก ์   อาจารย ์  M.Arch. (Architecture)   

หมายเหต ุ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ใหด้ใูนภาคผนวก 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า  
 

ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นายรว ี หาญเผชญิ   รองศาสตราจารย ์ การวางแผนภาคและเมอืง
มหาบณัฑติ 

2  นางกุลศร ี ตัง้สกุล   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สถ.ม. (สถาปตัยกรรม) 
3  นายช านาญ  บุญญาพุทธพิงศ ์   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
4  นายทรงยศ  วรีะทวมีาศ   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
5  นายนพดล  ตัง้สกุล   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
6  นางเบญจวรรณ  กองสาสนะ   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (ประวตัศิาสตร์

สถาปตัยกรรม) 
7  นายประพนัธพ์งศ ์ จงปตยิตัต ์   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สถ.ม. (สถาปตัยกรรม) 
8  นางวารุณี  หวงั   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture 

Design  & Theory) 
9  นายยิง่สวสัดิ ์ ไชยะกุล   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
10  นายสทิธา  กองสาสนะ    ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สถ.ม. (ออกแบบชมุชน) 
11  นายเขมโชต  ภู่ประเสรฐิ    อาจารย ์ สถ.ม.(การออกแบบชมุชน

เมอืง) 
12  นายชพูงษ์  ทองค าสมุทร    อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
13  นายเชวง  วจิารณ์    อาจารย ์ สถ.บ.(สถาปตัยกรรม) 
14  นายธนัฐกรณ์  พงศพ์มิล    อาจารย ์ สถ.บ.(สถาปตัยกรรม) 
15  นายธรรมวฒัน์  อนิทจกัร    อาจารย ์ M.Sc. (การออกแบบผงั

เมอืง) 
16  นายธรีศกัดิ ์ สงิหป์รชีา    อาจารย ์ สถ.ม.(สถาปตัยกรรม) 
17  นายนรากร  พุทธโฆษ ์    อาจารย ์ สถ.ม.(สถาปตัยกรรม) 
18 นางสาวนิสรา  อารุณี    อาจารย ์ สถ.ม. (สถาปตัยกรรม) 
19  นายพรสวสัดิ ์ พริยิะศรทัธา    อาจารย ์ สถ.ม. (เทคโนโลยอีาคาร) 
20  นางสาวรุ่งจติ  จารุพงษ์ทวชิ    อาจารย ์ M.Arch. (Architecture) 
21  นายวรฐั  ลาชโรจน์    อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
22  นายวทิยากร  ดวงแกว้    อาจารย ์ Master of  Management  

(การจดัการทัว่ไป) 
23  นายสรนาถ  สนิอุไรพนัธ ์    อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
24  นายสญชยั  ลบแยม้    อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
25  นายสกัการ  ราษสีทุธิ ์    อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
26  นางสาวสกุญัญา  พรหมนารท    อาจารย ์ Master of  Urban  

Planning 
27 นายอธปิ  อุทยัวฒันานนท ์    อาจารย ์ สถ.ม. (สถาปตัยกรรม) 
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28  นายอรรถ  ชมาฤกษ ์    อาจารย ์ สถ.ม. (สถาปตัยกรรมเขต
รอ้น)) 

29  นายอานตั ิ วฒัเนสก ์    อาจารย ์ M.Arch. (Architecture) 

 
4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม   

การฝึกปฏบิตักิารดา้นการออกแบบ ใน ส านกังานออกแบบ หรอื บรษิทัสถาปนิก สงักดัเอกชน  หรอื 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการออกแบบของสว่นราชการต่างๆ  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการออกแบบซึง่เป็นวชิาชพีของสาขาวชิาสถาปตัยกรรม 
4.1.2 มทีกัษะการท างานดา้นการวางแผน  การบรหิารจดัการ และการตดิต่อสือ่สาร 
4.1.3 มกีารพฒันาดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณและการท างานเป็นทมี 

4.2 ช่วงเวลา 
ปี 3 และ ปี 4 ช่วงภาคการศกึษาฤดรูอ้น 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์เวลา08.30 – 16.30 น. (หรอืเป็นไปตามทีห่น่วยงานทีน่กัศกึษาเขา้ฝึกงานจะก าหนด) 

5. ข้อก าหนดในการท าโครงการหรอืงานวิจยั 
5.1ค าอธิบายโดยย่อ 

                การศกึษาในรายวชิาเตรยีมวทิยานพินธแ์ละวชิาวทิยานิพนธ ์ ซึง่มุ่งเน้นใหน้กัศกึษาไดท้ าการศกึษา 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท ารายละเอยีดเกีย่วกบัการออกแบบวทิยานิพนธ ์ การวเิคราะหข์อ้มลู ในการจดัท าโครงการและ
กระบวนการออกแบบส าหรบัวทิยานิพนธ ์ และไดน้ าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปปฏบิตักิารการออกแบบสถาปตัยกรรม
จากการบรูณาการความรูท้ีศ่กึษามาเพื่อน าไปสูก่ารออกแบบโครงการทางสถาปตัยกรรมจากวชิาเตรยีมวทิยานิพนธ ์ 
และถ่ายทอดองคค์วามรูท้างสถาปตัยกรรมอย่างเป็นรปูธรรม 
 
 
 

หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมการด าเนินการ 

1.1 มคีวามตระหนกัและทศันคตทิีด่ต่ีอจรรยาบรรณทาง
วชิาชพี 

- มกีารสอดแทรกในวชิาเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การปฏบิตัิ
วชิาชพีสถาปตัยกรรม, การออกแบบทางสถาปตัยกรรม 
เป็นตน้  
- มกีารใหค้วามรูถ้งึผลกระทบต่อสงัคมและขอ้กฏหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการกระท าความผดิเกีย่วกบักฎหมายวชิาชพี
สถาปตัยกรรม 

1.2 มจีติส านึกสาธารณะ - จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เช่น  โครงการบ าเพญ็
ประโยชน์ 

1.3  ภาวะผูน้ า มวีนิยัและความรบัผดิชอบต่อตนเองและ
สงัคม 

-  มกีารสอดแทรกในวชิาเรยีนทกุรายวชิา 
- มกีารมอบหมายงานใหน้กัศกึษารบัผดิชอบในกจิกรรม
ต่างๆ เพื่อฝึกใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบ 
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- ก าหนดใหม้รีายวชิาทีต่อ้งท างานเป็นกลุ่ม และการมี
สว่นร่วม และมกีารก าหนดหวัหน้ากลุ่มในการท างาน 
ตลอดจนก าหนดใหทุ้กคนมสีว่นร่วมในการน าเสนอ
รายงาน เพื่อเป็นการฝึกใหน้กัศกึษามภีาวะผูน้ าและเป็น
สมาชกิทีด่ขีองของกลุ่ม 
-  มกีตกิาทีจ่ะสรา้งใหน้กัศกึษามวีนิยัในตนเอง เช่น การ
เขา้ชัน้เรยีนใหต้รงเวลา การเขา้ชัน้เรยีนอย่างสม ่าเสมอ 
- นกัศกึษามโีอกาสร่วมท างานบรกิารใหก้บัชุมชนใน
โครงการต่างๆ ของคณะฯ   

1.4 มทีกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง - มกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และอาจารยป์ระจ า
วชิา คอยใหค้ าแนะน าและชีแ้นะตลอดเวลา เช่น รายวชิา
ดา้นการออกแบบสถาปตัยกรรม  รายวชิาเตรยีม
วทิยานิพนธ ์และรายวชิาวทิยานิพนธ ์

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
2.1 คณุธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) มจีติส านึกและตระหนกัในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางวชิาการและหรอืวชิาชพี 
(2) มวีนิยั ซื่อสตัย ์และรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
(3) มจีติสาธารณะ รกัและภาคภมูใิจในทอ้งถิน่ สถาบนั และประเทศชาต ิ

2.1.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) การสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวชิาเรยีน 
(3) การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ การจดักจิกรรมในชัน้เรยีนหรอืในวชิาเรยีน 

2.1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
(2) ประเมนิพฤตกิรรมโดยเพื่อนกัศกึษา อาจารยท์ีป่รกึษา อาจารยผ์ูส้อน 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.2 ความรู ้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎสี าคญัในสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
(2) มทีกัษะและประสบการณ์การเรยีนรูใ้นสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์สามารถปฏบิตังิานในสาขา

วชิาชพีในสถานการณ์ต่างๆได ้
(3) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวชิา รวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ข

ปญัหาและการต่อยอดองคค์วามรูใ้นสาขาวชิา 
(4) ตระหนกัในธรรมเนียมปฏบิตั ิกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในสาขาวชิาชพี ทีเ่ปลีย่นแปลงตาม

สถานการณ์  
2.2.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวชิาตามหลกัสตูร ไดแ้ก่ การบรรยาย อภปิราย การจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้การใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การเขยีนรายงาน การท าวทิยานิพนธ ์

(2) การฝึกปฏบิตั ิการฝึกงาน การไดฝึ้กการท างานเดีย่วและท างานกลุ่ม 
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(3) การศกึษาดงูาน การเขา้รว่มประชุมสมัมนาต่างๆ ทีค่ณะฯ จดัขึน้ 
2.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา โดยการสอบขอ้เขยีน สอบภาคปฏบิตั ิการท า
แบบฝึกหดั การท ารายงาน การน าเสนอผลงาน 

(2) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 
2.3 ทกัษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถคน้หา ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการพฒันาความรูแ้ละการแกป้ญัหาทาง

วชิาการไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์
(2) สามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละรเิริม่สรา้งสรรค ์โดยใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ของตนในการ

แกป้ญัหาการท างานได ้
(3) สามารถวางแผนการท างานและบรหิารจดัการงานได ้

2.3.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 
(1) การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
(2) การใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การสมัมนา การท าโครงงานการอออกแบบทางสถาปตัยกรรม 

การท าวทิยานพินธ ์
(3) การวางแผนการท างาน 
(4) การน าเสนอผลงาน เพื่อรบัการประเมนิผลงาน อนัน าไปสูก่ารปรบัปรุงงานใหถู้กตอ้ง 
(5) ประเมนิผลสมัฤทธิ ์

2.3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา  
(2) ประเมนิผลงานจากการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การโครงงานดา้นการออกแบบ

สถาปตัยกรรม  การท าวทิยานพินธ ์
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) มภีาวะผูน้ า มคีวามคดิรเิริม่ในการวเิคราะหป์ญัหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพืน้ฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม 

(2) ตระหนกัในความแตกต่างหลากหลายทางสงัคมและวฒันธรรม สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดด้ ี
(3) มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาตนเองและสาขาวชิาการ/วชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
(2) การสอนในรายวชิาต่างๆ ตามหลกัสตูร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(3) การจดัใหม้รีายวชิาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วชิาชพี  

2.4.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
(2) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากรายวชิาต่างๆ ทีม่กีารสง่เสรมิใหท้ างานกลุ่ม 
(3) ประเมนิผลการเรยีนรายวชิาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วชิาชพี  
(4) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มคีวามสามารถในการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอืคณิตศาสตรห์รอืกระบวนการวจิยัใน

การคดิวเิคราะหห์รอืแกป้ญัหาในชวีติประจ าวนัและในการปฏบิตังิานในสาขาวชิาชพีได ้
(2) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการสือ่สาร การแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเอง การจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มลูและการน าเสนอขอ้มลูสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การศกึษาในสาขาวชิาชพีได ้

2.5.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวชิาวจิยั หรอืสถติ ิหรอืรายวชิาศกึษาทัว่ไป (หรอืรายวชิาพืน้ฐานวชิาชพี (ถา้ม)ี 
(2) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรูพ้ืน้ฐานดา้นคอมพวิเตอรแ์ละ

เทคโนโลยสีารสนเทศตามเกณฑม์าตรฐานของมหาวทิยาลยั 
2.5.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา โดยการสอบขอ้เขยีน สอบภาคปฏบิตั ิการท า

แบบฝึกหดั การท ารายงาน และการตรวจแบบในรายวชิาการออกแบบสถาปตัยกรรม 
(2) ประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศตามเกณฑม์าตรฐานของ

มหาวทิยาลยั 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ดงัภาคผนวก 
 

 
หมวดท่ี 5.  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน 
เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีพ .ศ. 2548 หมวดที ่7 ขอ้ 23 

และ 24 หรอืระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

  อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาโดย 
2.1 เทยีบเคยีงผลการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนในรายวชิา ซึง่อาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชัน้ปี ต่างคณะ แลว้แต่กรณี 

เพื่อน าผลมาใชใ้นการปรบัปรงุรายวชิา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวชิาทุกปีการศกึษา โดยอาจพจิารณาร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาอื่นทีม่เีน้ือหาใกลเ้คยีง

กนั เพื่อไม่ใหเ้กดิความซ ้าซอ้น หรอืใหเ้กดิความสมัพนัธแ์ละต่อเน่ือง แลว้แต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทยีบเคยีง
กบัรายวชิาของสถาบนัอื่น หรอืเทยีบเคยีงกบัต าราหรอืบทความทางวชิาการหรอืผลการวจิยั เพือ่ใหเ้กดิการพฒันา
เน้ือหาใหท้นัสมยัและมมีาตรฐานทางวชิาการ 

2.3 เทยีบเคยีงกบัขอ้สอบมาตรฐานวชิาชพี และวเิคราะหผ์ลการสอบวดัความรูต้ามมาตรฐานวชิาชพี (ถา้ม)ี 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 
        3.1 ข้อก าหนดหลกัสูตรปริญญาตรี 
       3.1.1  เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 หมวดที ่8 ขอ้ 29 
หรอืระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ 
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    3.1.2  สอบผ่านเกณฑก์ารสอบวดัความรูค้วามสามารถทางคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยขี ัน้พืน้ฐาน ส าหรบั
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีตามประกาศของมหาวทิยาลยั  
    3.1.3  เขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการครบตามเกณฑท์ีก่ าหนด ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 3.2 ขอ้ก าหนดหลกัสูตรอนุปริญญา 
นกัศกึษาทีไ่ดศ้กึษาวชิาต่างๆ ตามหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ได้

หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกติ ตามเงื่อนไขต่อไปน้ีมสีทิธิไ์ดร้บัอนุปรญิญา 
3.2.1  มรีะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า 2.00 
3.2.2  ขึน้ทะเบยีนการเป็นนกัศกึษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศกึษาปกต ิ
3.3.3  ศกึษาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
3.3.4  ศกึษาในหมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 92 หน่วยกติ 

 
หมวดท่ี 6.  การพฒันาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม ่
1.1 การใหเ้ขา้รบัการอบรมตามหลกัสตูร “การพฒันาอาจารยใ์หม”่ ของมหาวทิยาลยั ซึง่เป็นหลกัเกณฑใ์ห้

อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งขา้รบัการอบรม ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรและการบรหิารวชิาการของ
มหาวทิยาลยั บทบาทหน้าทีข่องอาจารยม์หาวทิยาลยัและจรรยาบรรณคร ูและใหม้ทีกัษะเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม และการสอนโดยใชส้ือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหม้อีาจารยพ์ีเ่ลีย้งท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าและเป็นทีป่รกึษาในดา้นการจดัการเรยีนการสอน  
1.3 การชีแ้จงและแนะน าหลกัสตูร รายวชิาในหลกัสตูร 
1.4 การมอบหมายใหอ้าจารยใ์หม่ศกึษาคน้ควา้ จดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอน ในหวัขอ้หนึ่งหรอืหลาย

หวัขอ้ทีอ่าจารยใ์หมม่คีวามรูแ้ละถนดั เพื่อทดลองท าการสอนภายใตค้ าแนะน าของอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง หรอืประธาน
หลกัสตูร 

1.5 การก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้รว่มสงัเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลกัสตูร 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะให้แก่อาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
(1) ก าหนดใหอ้าจารยต์อ้งเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการ

ประเมนิผล ตามความตอ้งการของอาจารย ์และเป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั ซึง่มหาวทิยาลยัมกีารเปิด
หลกัสตูรอบรมเพื่อพฒันาอาจารยใ์นหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การผลติผลงานทาง
วชิาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจดัใหม้กีารสอนแบบเป็นทมี ซึง่จะสง่เสรมิโอกาสใหอ้าจารยไ์ดม้ปีระสบการณ์การสอนร่วมกบัคนอื่น 
รวมถงึการมโีอกาสไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบรายวชิา ผูป้ระสานงาน และผูร้่วมทมีการสอน 

(3) การสง่เสรมิหรอืสรา้งโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ดา้นการจดัการเรยีนการสอนระหว่าง
อาจารยใ์นหลกัสตูร หรอืท าวจิยัการเรยีนการสอนทีส่ามารถน าไปเผยแพรใ่นการประชมุวชิาการทีม่กีารจดัการเรยีนการ
สอนในสาขาวชิาเดยีวกนัของหลายๆ สถาบนั 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชพีดา้นอื่นๆ 
(1) การสง่เสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มการอบรม การประชมุสมัมนาในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีทีจ่ดัทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(2) การสง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ลติผลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุม

วชิาการในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพี อย่างน้อยใหม้ผีลงานการเขยีนหรอืการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
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หมวดท่ี 7.  การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร 
การจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ก าหนดใหทุ้กหลกัสตูรมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ซึง่

ตอ้งท าหน้าทีด่งันี้ 
1.1 พฒันาและปรบัปรงุเนื้อหาหลกัสตูรและรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยัอยู่เสมอ 
1.2 จดัหาและก าหนดอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาในหลกัสตูร ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและคุณสมบตัติรงตามรายวชิาที่

สอน 
1.3 จดัตารางการเรยีนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏบิตั ิฝึกภาคสนาม ตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร 
1.4 ควบคุม ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยใ์หม้คีุณภาพและเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรและรายวชิา 
1.5 สง่เสรมิและจดัใหม้กีารพฒันาคณุภาพของอาจารยด์ว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น การจดัประชมุวชิาการ การสง่เสรมิ

การผลติผลงานทางวชิาการ 
1.6 สง่เสรมิและจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพบณัฑติตามเป้าหมายคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องหลกัสตูร 
1.7 ตดิตามผลหลกัสตูร โดยศกึษาจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เช่น ผูใ้ชบ้ณัฑติ ศษิยเ์ก่า อาจารยแ์ละนกัศกึษา

ปจัจบุนั 
 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จดัท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรจาก
คณะ/วทิยาลยั/วทิยาเขต โดยมกีารจดัแบ่งค่าใชจ้่ายดงันี้ ค่าวสัดุต าราและสือ่การเรยีนการสอน ค่าครุภณัฑ ์ค่าใชจ้่าย
ในการพฒันาอาจารย ์ค่าใชจ้่ายในการพฒันานกัศกึษา และทุนการศกึษา 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
2.2.1 ทรพัยากรการเรยีนการสอนในส านกัวทิยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
ใหบ้รกิารดงันี้ 

1.    หนังสือ  
      ภาษาไทย              จ านวน   838  รายการ 
       ภาษาต างประเทศ   จ านวน              1,155  รายการ  
                      2.       วารสาร 
      ภาษาไทย               จ านวน     52 รายการ 
      ภาษาต างประเทศ  จ านวน     68  รายการ  
          3.   โสตทศันวสัด ุ 
      เทปบนัทกึเสยีง  จ านวน    19 รายการ 
      วดีทิศัน์   จ านวน     3 รายการ 
           4.   ส่ืออิเลก็ทรอนิกส  
       ฐานข อมูลอ างอิง (Reference Database) คอื ฐานข อมลูทีใ่ห รายการอ างองิและ
สาระสงัเขป 
                            ของบทความหรอืเอกสาร  
   1.  ซดี-ีรอม ได แก  
    1. COMPENDEX PLUS  
    2. Dissertation  Abstracts  Online 
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    3.  ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทย 
    2.  ระบบออนไลน ได แก  
    1. Disseration   Abstracts  Online 
    2.  IEEE/IEE  Electronic  Library  Online 
    3. EI Compendex  
  ฐานข อมูลเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text Database) คอื ฐานข อมลูทีใ่ห รายละเอยีด
เอกสารฉบบั          
                        เตม็ของวารสาร (e-journal) หรอืหนงัสอื (e-book) ไดแ้ก่  
   1.  วารสาร  ไดแ้ก่ 
    1.  LINK  (Springer) 
    2.  Science  Direct 
    3.  Wilson  OmmiFile : Full  text  Select 
    4.  ACS  Publications 
    5.  Highwire  Press 
   2. วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Journal) 
    1. ScDirect  
    2. ASME  
    3. Kluwer E-Journal 
    4. Blackwell Synergy  
    5. Cambridge Journals 
    6. AIP 7. Link Springer 

3.  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-Book)  
1. Kluwer Online  
2. netLibrary 

 ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลยัขอนแก่น   (KKU  Library Database)   คอื  
                         ฐานขอ้มลูทีห่อ้งสมุดสรา้งขึน้เอง และสบืคน้ดว้ยคอมพวิเตอรร์ะบบออนไลน์  

1.  ฐานขอ้มลูบรรณานุกรมทรพัยากรสารนิเทศ  (Bibliographic Database)  
2.  ฐานขอ้มลูสาระสงัเขปวทิยานิพนธ ์(Thesis Abstracts Database)  
3.  ฐานขอ้มลูหน้าสารบญัวารสาร (Current Contents Database)  
4.   E-Thesis  
5.   ฐานขอ้มลู Project  

 
2.2.2  ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

  1. หนังสือ 
   ภาษาไทย   จ านวน 4,027 รายการ 
   ภาษาต่างประเทศ   จ านวน 4,222 รายการ 

2. วารสาร 
   ภาษาไทย   จ านวน      72 ชื่อเรื่อง  ( 1,196 เล่ม) 
   ภาษาต่างประเทศ   จ านวน      21 ชื่องเรื่อง ( 862 เล่ม) 
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3. โสตทศันวสัด ุ
   CD    จ านวน     182 รายการ 
   วดีทิศัน์    จ านวน     247 รายการ 

4. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database ) คอื  ฐานขอ้มลูทีใ่หร้ายการอา้งองิและสาระสงัเขป
ของบทความหรอืเอกสาร 

    1. ซดี-ีรอม  ไดแ้ก ่
     1.  ซดี-ีรอม  บนระบบเครอืขา่ยภายในมหาวทิยาลยั 
     2.  ฐานขอ้มลูในระบบออนไลน์ 
     3.  ซดี-ีรอม  ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ยภายในส านกัวทิยาบรกิาร 
    2. ระบบออนไลน์  ไดแ้ก ่
     1. เครื่องสบืคน้ขอ้มลู  12  เครื่อง 
     2. เครื่องสบืคน้ฐานขอ้มลูหอ้งสมุด  (ความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมุด  
                                                              คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ระดบัอุดมศกึษา) 
                                 ฐานข้อมูลเอกสารฉบบัเตม็ (Full  Text  Database)  คอื  ฐานขอ้มลูทีใ่หร้ายละเอยีดเอกสาร 
                            ฉบบัเตม็ 

  1.  วารสาร  ไดแ้ก่ 
     1.  ฐานขอ้มลูเอกสารสารฉบบัเตม็  ทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่นบอกรบั 
                2.  ฐานขอ้มลูคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ จ านวน  1  ฐาน 
                1.    http://archkku.ac.th/archlibrary/ 
 

 
2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

คณะฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณการด าเนินการต่างๆ ดงันี้ 
            1.  งบประมาณในการจดัซือ้วารสาร  หนงัสอื ต ารา รวมทัง้สือ่อเิลคทรอนิกสต่์างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เขา้
หอ้งสมุดคณะฯ และส านกัวทิยบรกิารต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
            2. งบประมาณเพื่อใหค้ณาจารยท์ุกคนไดจ้ดัซือ้หนงัสอื ต ารา เอกสาร ประกอบการเรยีนการสอน หรอื
เอกสารค าสอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิาในภาคการศกึษานัน้ๆ 
           3.  เครื่องคอมพวิเตอรไ์วบ้รกิารนกัศกึษา จ านวน   80  เครื่อง  ในหอ้งคอมพวิเตอรค์ณะฯ  และมเีครื่อง
คอมพวิเตอร ์จ านวน  10  เครื่อง ประจ าทีห่อ้งสมุด ซึง่เปิดท าการทัง้ในและนอกเวลาราชการ 
           4.  งบประมาณการจดัซือ้วสัดุ  ครุภณัฑ ์เพื่อการเรยีนการสอนเป็นประจ าทุกปี 
           5.  งบประมาณเพื่อการเดนิทางและทีพ่กันกัศกึษา ในการเดนิทางไปทศันศกึษาและดงูานในรายวชิาเป็น
ประจ าทุกปี 
           6.  จดัหาอุปกรณ์และบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประจ าหอ้งบรรยาย หอ้ง
ประชุมต่างๆ รวมทัง้สิน้ 12   หอ้ง  เป็นประจ าทุกปี 
           7.   จดัหาอุปกรณ์และเตรยีมความพรอ้มของหอ้งปฏบิตักิารเขยีนแบบ, หอ้งปฏบิตักิารทางดา้นเทคโนโลยี
อาคาร   ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนของสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์เป็นประจ าทุกปี 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
กระบวนการตดิตามและประเมนิผลความเพยีงพอของต ารา หนงัสอื วารสาร ฯลฯ มวีธิกีารดงันี้ 

http://archkku.ac.th/archlibrary/
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อาจารยป์ระจ าวชิา และคณาจารยใ์นหลกัสตูรแจง้ผ่านประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และพจิารณาใน
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ทกุปีการศกึษา 
3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม ่
การคดัเลอืกและรบัอาจารยใ์หม ่เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

บรหิารงานบุคคล  
3.2 การมีส่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณาจารยท์ุกคนในหลกัสตูร มสีว่นร่วมในการก าหนดแผนการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา 
การทบทวนเนื้อหารายวชิา การแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน คุณภาพและพฤตกิรรมของ
นกัศกึษา การวดัและประเมนิผลฯลฯ โดยการจดัใหม้จีดัประชุมอาจารยผ์ูส้อน และผูร้่วมงาน ภาคการศกึษาละอย่าง
น้อย 2 ครัง้ มกีารสือ่สารทาง e-office, e-mail, ระบบหนงัสอืเวยีน, โทรศพัทห์รอืสือ่อื่นๆ  

3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
หลกัสตูรมกีารเชญิอาจารยพ์เิศษทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นการออกแบบสถาปตัยกรรม  หรอืดา้นอื่นๆ ที ่

เกีย่วขอ้งกบังานสถาปตัยกรรม  ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน มาท าการสอนหรอืบรรยายพเิศษ  เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้ี
ความรูเ้ฉพาะทางเกีย่วกบัการออกแบบ  การปฏบิตัวิชิาชพีทางดา้นสถาปตัยกรรม อนัจะท าใหน้กัศกึษาไดเ้กดิการ
เรยีนรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์ตรง 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การบรหิารงานบุคคล และส าหรบัหลกัสตูรนี้ มคีวามจ าเป็นตอ้งมบีุคลากรสายสนบัสนุนท าหน้าทีร่บัผดิชอบทีม่ี
คุณสมบตัเิฉพาะ คอื นายช่างเขยีนแบบ  

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรูเ้พื่อการปฏิบติังาน 
การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนของหลกัสตูรนี้ ด าเนินการโดยการใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การทศันศกึษา ท า

วจิยัรว่มกบัอาจารย ์การผลติผลงานทางวชิาการ เช่น คู่มอืการปฏบิตังิาน  คูม่อืการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ในการ
เขยีนแบบต่างๆ    คู่มอืการเขยีนแบบดว้ยโปรแกรม Autocad เป็นตน้ 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคน เพื่อท าหน้าที่

ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการเรยีน โดยอาจารยห์นึ่งคนต่อนกัศกึษา 15  คน และจดัใหม้อีาจารยป์ระจ า Studio เขยีน
แบบ ชัน้ปีละ 1 คน  และนกัศกึษาสามารถพบปะระหว่างอาจารยท์ีป่รกึษา  อาจารยป์ระจ า Studio เขยีนแบบ กบั
นกัศกึษาไดต้ลอด ทัง้ทีม่กีารนดัล่วงหน้าหรอืไม่ไดน้ดั ทุกครัง้ทีม่ขีา่วประชาสมัพนัธห์รอืตอ้งการสือ่สารกนั หรอืขอ
ค าแนะน าปรกึษาหารอื  

5.2 การอทุธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนกัศกึษา เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอุทธรณ์โทษส าหรบั

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี พ.ศ. 2548 หมวดที ่12 ขอ้ 43 หรอืระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม ่
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 

การศกึษาความตอ้งการของตลาดงาน สงัคม และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ด าเนินการดงันี้ 
6.1 การส ารวจความตอ้งการของตลาดงานและผูใ้ชบ้ณัฑติ ก่อนการปรบัปรุงหลกัสตูรทุกรอบ 5 ปี 
6.2 การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ทุกรอบการผลติบณัฑติตามหลกัสตูร 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานของหลกัสตูร เป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ 

เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอน และเกณฑก์ารประเมนิประจ าปี และเป็นไปตามระบบการ
ประเมนิผลการจดัการหลกัสตูร   มหาวทิยาลยัขอนแก่น   ซึง่ด าเนินการทุกสิน้ปีการศกึษา ผ่านระบบออนไลน์ 
http://pe.kku.ac.th ซึง่มเีกณฑก์ารประเมนิประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 25 ตวัชีว้ดั หรอืองคก์รวชิาชพีและเป็นไป
ตามระเบยีบ/ประกาศทีจ่ะปรบัปรุงใหม ่ (ดงัภาคผนวกที ่8 ) 
 

หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมนิกลยุทธก์ารสอน 
(1) การประชุมรว่มของอาจารยใ์นภาควชิา/สาขาวชิาเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอค าแนะน า 

ขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ หรอืเพื่อนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลีย่นโดยสนทนากบันกัศกึษา เพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรยีนการสอนในช่วงของการเรยีนแต่

ละรายวชิา 
(3) การประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา เปรยีบเทยีบพฒันาการหรอืความเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้จากการใชก้ลยุทธก์ารสอนทีแ่ตกต่างกนั 
(4) การท าวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อประเมนิภาพรวมของการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาหรอืกลุ่ม

รายวชิา 
1.2 การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

(1) การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา ทุกสิน้ภาคการศกึษา ตามระบบของ
มหาวทิยาลยั 

(2) การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยหวัหน้าภาควชิา หรอืประธานหลกัสตูร หรอืเพื่อนร่วมงาน ตาม
ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของอาจารย/์พนกังานสายผูส้อน 
 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมนิหลกัสตูร โดยนกัศกึษาปจัจุบนัและอาจารย ์เพื่อน าขอ้มลูมาทบทวนและปรบัปรุงการจดัการ
แผนการเรยีน การจดัการเรยีนการสอน และเน้ือหารายวชิาทีอ่าจซ ้าซอ้น ไม่ทนัสมยั ยาก/ง่าย เป็นตน้ 

2.2 การประเมนิหลกัสตูรโดยศษิยเ์ก่า เพื่อตดิตามผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการศกึษาใน
หลกัสตูรไปใชใ้นการท างาน 

2.3 การประเมนิผลโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อส ารวจความพงึพอใจและความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ณัฑติ 
เกีย่วกบัคุณภาพของบณัฑติทีจ่บจากหลกัสตูรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

การประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรเป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานของหลกัสตูร ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒ ิเพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอน และเกณฑก์ารประเมนิประจ าปี และเป็นไปตามระบบ
การประเมนิผลการจดัการหลกัสตูร   มหาวทิยาลยัขอนแก่น   ซึง่ด าเนินการทุกสิน้ปีการศกึษา ผ่านระบบออนไลน์ 
http://pe.kku.ac.th ซึง่มเีกณฑก์ารประเมนิประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 25 ตวัชีว้ดั หรอืองคก์รวชิาชพีและเป็นไป
ตามระเบยีบ/ประกาศทีจ่ะปรบัปรุงใหม ่ (ตามก าหนดไวใ้นหลกัสตูรนี้ หมวดที ่7 ขอ้ 7 ) 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

http://pe.kku.ac.th/
http://pe.kku.ac.th/
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4.1 อาจารยป์ระจ าวชิา อาจารยผ์ูส้อน น าผลการประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา 
ผูบ้งัคบับญัชา และหรอืเพื่อนร่วมงาน แลว้แต่กรณี มาปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีต่น
รบัผดิชอบ 

4.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรน าผลประเมนิตามระบบการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ซึง่ด าเนินการ
ทุกสิน้ปีการศกึษามาทบทวนและวเิคราะห ์พรอ้มน าเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขในจุดทีม่ขีอ้บกพร่อง ส าหรบัปี
การศกึษาถดัไป 

4.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร น าผลการประเมนิภาพรวมของหลกัสตูรโดยนกัศกึษาปจัจุบนัและอาจารย ์โดย
ศษิยเ์ก่า และโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อทบทวนและพจิารณาในการน าไปแกไ้ขปรบัปรุงหลกัสตูร ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 
 


