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หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปั ตยกรรม

หมวดที่ 1. ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
: หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: : Bachelor of Architecture Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถ.บ.
Bachelor of Architecture
B.Arch.

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
169 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้ าศึกษา

หลัก สูต รระดับ ปริ ญ ญาตรี ระดับ 2 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟั ง
อ่าน เขียน และเข้ าใจภาษาไทยอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จดั การเรี ยน
การสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผ้ สู ําเร็จการศึกษา ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตร
สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เปิ ดสอนภาคการศึกษาต้ น
ปี การศึกษา 2555
6.2 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครัง้ ที่ 6/2553 วันที่ 20 ตุลาคม 2553
6.3 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 1/2555
วันที่ 17 มกราคม 2555
6.4 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครัง้ ที่ 167 (1/2555) วันที่ 29 มกราคม 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
(1) สถาปนิก
(2) ช่างเขียนแบบ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
1 นายสุทศั น์ เยี่ยมวัฒนา

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
4-1014-00007-374 ผศ.

วุฒกิ ารศึกษา / สาขา
สถ.ม.
(เทคโนโลยีอาคาร)
สถ.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา

2541
2535
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ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
2 นางสาวกรธิชา อุน่ ไพร

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
3-6502-00503-643 อาจารย์

วุฒกิ ารศึกษา / สาขา
สถ.ม.
(สถาปั ตยกรรม)
สถ.บ.
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นายกีรติ สัทธานนท์

3-6201-00637-01-8 อาจารย์

สถ.ม.
(การออกแบบชุมชน)
สถ.บ.
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นายภูดิท เงารังษี

3-1009-03630-536 อาจารย์

MBEnv
(Sustainable
Development)
สถ.บ.
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นายสุรเชษฐ์ เกษมศิริ

5-4507-00002-119 อาจารย์

สถ.ม.
(การออกแบบชุมชน)
สถ.บ.

สําเร็จการศึกษา ปี ที่สาํ เร็จ
จากมหาวิทยาลัย การศึกษา
มหาวิทยาลัย
2549
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
2546
ศรี ปทุม
จุฬาลงกรณ์
2547
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
2544
นเรศวร
University of
2547
New South
Wales (Australia)
มหาวิทยาลัย
2544
รังสิต
มหาวิทยาลัย
2545
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ ้นอยูก่ บั แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึง่ ยังอยูใ่ นช่วงการจัดทําในระยะเวลาที่
จัดทําหลักสูตร โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้ กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างก้ าวกระโดด รวมถึงความตระหนักถึงสภาพปั ญหาสภาวะโลกร้ อนในปั จจุบนั ในขณะที่
กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้ ระบุถึงการผลิตและการบริโภคที่
ปลดปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ตํ่า เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ใช้ พลังงานสะอาด ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้ าง
ความมัน่ คง ทางพลังงาน รวมถึงมองหาโอกาสจากกระแสโลกร้ อน เช่น ตลาดคาร์ บอนเครดิต และ การ
พัฒนาคนเพื่อเป็ นศูนย์กลางและภาคีของการพัฒนาอย่างมีสว่ นร่วม

4

จากสถานการณ์หรื อการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว รวมทังคํ
้ านึงถึงเป้าหมายของสภาสถาปนิก
ที่เน้ นเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้ องการของสังคม การอนุรักษ์ พลังงานและการสร้ างสรรค์
งาน ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม รวมไปถึงการออกแบบเพื่อความสอดคล้ องกับข้ อบังคับของกระทรวง
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อม ในเรื่ องของการควบคุมปั ญหาสิง่ แวดล้ อมในปั จจุบนั ของประเทศไทย จึง
จําเป็ นต้ องเตรี ยมพร้ อมให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงในอนาคต ซึง่ ต้ องใช้ บคุ ลากรทางสถาปั ตยกรรมที่มี
คุณภาพเป็ นจํานวนมากและเฉพาะเจาะจงมากขึ ้นโดยเฉพาะในเรื่ องของการประหยัดพลังงานและการ
ออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน และจะต้ องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ ทังการ
้
พัฒนาหรื อสร้ างองค์ความรู้ ความร่วมมือระหว่างบุคคลและหน่วยงาน และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่
เหมาะสม รวมถึงผสมผสานร่วมกับ จุดแข็งในสังคมไทยในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การ
พัฒนา ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของไทยไม่วา่ จะเป็ นลักษณะทางสถาปั ตยกรรมและการใช้ วสั ดุในการออกแบบ
สถาปั ตยกรรม ซึง่ จะเป็ นสินทรัพย์ทางปั ญญาที่สร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องในประเทศไทยและจําเป็ นใน
การวางแผนหลักสูตรนัน้ โดยพื ้นฐานได้ พจิ ารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550 – 2554) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) เช่นกัน
โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) นันมี
้ ประเด็นที่ควรคํานึงถึง
ในเรื่ องของการเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ ส่วนในกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) นันได้
้ มีการกล่าวถึงสถาปั ตยกรรมสังคม โดยควรปรับปรุงในด้ านทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข การศึกษา ทักษะแรงงาน วัฒนธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องของภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น ออกแบบสังคมที่มีคณ
ุ ภาพและมีความสมานฉันท์ (social cohesion) ไปพร้ อมๆ กัน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ เกิดกระแสการสร้ างเครื อข่าย การมีสว่ นร่วมสร้ างสรรค์ทางสังคมที่เพิ่มขึ ้น
อีกทังทํ
้ าให้ เกิดความต้ องการในการพัฒนาโครงสร้ างทางสังคมให้ แข็งแกร่ง มีทนุ ทางสังคม ทุนธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม และทุนทางเศรษฐกิจที่มงั่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน
จากสถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นโอกาสต่อประเทศไทยในเรื่องของการมีโอกาสมากขึ ้นในการ
ขยายตลาดสินค้ าเพื่อสุขภาพและการบริการแก่ผ้ สู งู อายุ การคํานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม การใช้
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อสนับสนุนการสร้ างรากฐานในการพัฒนาโครงสร้ างทางสังคม ใน
ทํานองเดียวกัน จึงนับเป็ นโอกาสในการนําการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมมาสนับสนุนกิจกรรมบริ การ
้ ้รวมถึงการขยายตัว
เช่น การท่องเที่ยวและรองรับกับการขยายตัวของสังคมประเภทดังกล่าวที่เกิดขึ ้น ทังนี
ของเมือง ไม่วา่ จะเป็ นบ้ านพักอาศัย อาคารสาธารณะประเภทต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบเมืองและ
ชุมชน นอกจากนี ้รวมถึงลักษณะของสถาปั ตยกรรม ที่คาํ นึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม
ผู้สงู อายุที่กําลังขยายตัวในอนาคตอันใกล้ ดังนันจึ
้ งจําเป็ นต้ องให้ ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถกู ต้ อง
ในการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมในกลุม่ วัยกําลังศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของสถาปั ตยกรรม
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ที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม และการประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นหรื อสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น
เป็ นหลัก
ในการนี ้ การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิงสร้ างสรรค์ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการภาค
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทังกิ
้ จกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ มการปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานของ
สังคม รวมทังสภาพแวดล้
้
อมด้ านการวิจยั พัฒนา และการศึกษาอย่างเป็ นระบบและครบวงจรจึงมีความ
จําเป็ นเป็ นอย่างยิง่ ซึง่ หากประเทศไทยขาดบุคลากรที่มีความรอบรู้ ใฝ่ รู้ และมีทกั ษะในการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้สมัยใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ขาดสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่และดําเนินชีวิตด้ วยความเพียร หรื อขาดค่านิยมจิตสาธารณะ ก็ยากที่จะพัฒนาหรื อผลักดัน
ให้ เกิดการปรับโครงสร้ างทางสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
11.3 สถานการณ์ทางด้ านความต้ องการในการศึกษาและความต้ องการของตลาดแรงงาน
จากรายงานการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของบัณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสถาปั ตยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1 โดยประกอบด้ วยวัตถุประสงค์ 3 ประการได้ แก่ 1) เพื่อศึกษา
ภาวะการทํางานของบัณฑิตหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร เช่น ตําแหน่งที่ปฏิบตั ิ หน่วยงาน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ 2) เพื่อศึกษาภาวะการศึกษาต่อของ
บัณฑิตหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 3) เพื่อ
สํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับหลักสูตรและสภาพการเรี ยนการสอน รวมทังหน่
้ วยงานที่สนับสนุนการ
เรี ยนการสอน ของคณะฯ โดยที่ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในตําแหน่งสถาปนิก
(ร้ อยละ 54.55) และส่วนใหญ่ทํางานอยู่ในบริ ษัทสถาปนิกธุรกิจเอกชน (ร้ อยละ 59.09) โดยทํางานในสถานที่
ราชการเพียงร้ อยละ 10 นอกเหนือจากนันผลของรายงานดั
้
งกล่าวยังชี ้ให้ เห็นว่าตลาดแรงงานของบัณฑิต
สถาปั ตยกรรมยังคงเป็ นทัง้ ในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยบริ ษั ทธุ รกิ จส่วนใหญ่ น่ าจะเป็ นใน
กรุ งเทพมหานคร สําหรับความคิดเห็นของบัณฑิตในประเด็นของสาขาวิชาที่เปิ ดสอน พบว่าข้ อเสนอแนะโดย
ส่วนใหญ่อยากให้ มีการสอนเพิ่มเติมในเรื่ องที่เกี่ยวกับสภาวะโลกร้ อน (Global Warming) การใช้ เทคโนโลยี
ทางการก่อสร้ างและวัสดุ และในเรื่ องของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการออกแบบอาคารในปั จจุบนั อาทิเช่น การ
ประหยัดพลังงานและกฎหมายสิ่งแวดล้ อม (EIA) เนื่องจากบัณฑิตที่จบออกไปนันไม่
้ ได้ เป็ นตลาดที่อยู่ในส่วน
ภาคเหนื อตอนล่างแต่เพี ยงอย่ างเดี ยว แต่บัณฑิ ตนัน้ ได้ ไปสู่ทัง้ ตลาดแรงงานทัง้ ในต่างจังหวัดและใน
กรุงเทพมหานครซึง่ ถือว่าน่าจะเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้ การเพิ่มเติมความรู้ในการออกแบบอาคารและเทคโนโลยีใน
เรื่ องของสถาปั ตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมในหลักสูตรนัน้ จึงไม่ควรจะจํากัดอยู่ในพื ้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ควรเน้ นเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับสถาปั ตยกรรมและเทคโนโลยีที่คํานึงถึงเรื่ องสภาวะโลกร้ อนและผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้ อมในภาพกว้ างด้ วยเช่นกัน
1

กาญจนา แย้ มเสาธง, 2552, รายงานวิจยั การสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปั ตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
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12 ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็ นต้ องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิ ง รุ ก ที่ มี ศัก ยภาพและสามารถปรั บ เปลี่ย นได้ ต ามวิ วัฒ นาการของสถาปั ต ยกรรม และรองรั บ การ
้
างประเทศ โดยการผลิตสถาปนิก
เปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทังในประเทศไทยและต่
จําเป็ นต้ องมีความพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงานได้ ทนั ที และมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับลักษณะ
งานทังด้
้ านวิชาการและวิชาชีพ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายและวิสยั ทัศน์ของสถาบันฯ โดยมุ่งเน้ นในเรื่ องของ
สถาปั ตยกรรมยัง่ ยืน (Sustainable Architecture)
สําหรับแนวคิดสถาปั ตยกรรมยัง่ ยืนนัน้ เป็ นการพัฒนาจากการตื่นตัวต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development) เมื่อสมัชชาโลกว่าด้ วย สิง่ แวดล้ อม และการพัฒนาที่องค์การสหประชาชาติ
จัดตังขึ
้ ้น ได้ พิมพ์เอกสารชื่อ “Our Common Future” ออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีสาระเรี ยกร้ อง
ให้ ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟื อย และหาวิถีทางการพัฒนาเสียใหม่ให้ ปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้ อม และข้ อจํากัดของธรรมชาติให้ มากขึ ้น พร้ อมกับได้ ให้ นิยามถึงการพัฒนาที่ยงั่ ยืนไว้ ว่า “การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้ องการของคนในรุ่นปั จจุบนั โดยไม่ทําให้ คนรุ่นต่อไป
ในอนาคตต้ องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้ องการของตนเอง”2
จากคําจํากัดความดังกล่าวถึงแม้ ว่าจะไม่มีการระบุแนวทางที่ชดั เจนว่าจะมีทิศทางในการสร้ างความเท่า
เที ย มกัน ของคนต่ า งรุ่ น อย่ า งไร แต่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ กัน โดยทั่ว ไปว่ า หนทางไปสู่ก ารพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น นัน้
จําเป็ นต้ องสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างสามองค์ประกอบหลัก ได้ แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมไป
อย่างพร้ อมเพรี ยงกัน ซึ่งสอดคล้ องกับปฏิญญาแห่งการอยู่ร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยงั่ ยืน (Declaration of
Interdependence for a Sustainable Future) จากการประชุม World Congress of Architects ในปี
2536 ที่วา่ “การออกแบบอย่างยัง่ ยืนนันสามารถลดผลกระทบจากการกระทํ
้
าของมนุษย์ตอ่ สภาพแวดล้ อม
ตามธรรมชาติ ในขณะเดียวกันกับที่สง่ เสริมคุณภาพชีวิตและมีความเหมาะสมทางด้ านเศรษฐกิจ”3
สําหรับสถาปั ตยกรรมยัง่ ยืนในหลักสูตรนี ้จะเน้ นในเรื่ องความเข้ าใจในเรื่ องของวัฒนธรรมและ
ลักษณะการดํารงชีวิตในท้ องถิ่น สถาปั ตยกรรมชุมชนและเมืองที่สอดคล้ องกับสภาพภูมิอากาศและ
สภาพแวดล้ อม
เพื่อเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ส่กู ารออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การอนุรักษ์ พลังงาน และใช้ ภมู ิปัญญาชาวบ้ าน รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและ

2

“Sustainable Development is a development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs”
3
“[Sustainable design] can significantly reduce adverse human impacts on the natural environment while
simultaneously improving quality of life and economic well being.”
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ภูมิอากาศ เมื่อพิจารณาในสาขาย่อยของสถาปั ตยกรรมจะประกอบด้ วยองค์ ประกอบหลักที่ เน้ นเป็ น
สําคัญ ได้ แก่
1. การออกแบบที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม (Ecological design)
2. การประหยัดพลังงานในอาคาร การอนุรักษ์ พลังงาน และการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อม (Energy conservation and appropriate technology)
3. การประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญาและสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น (Applied local wisdom and
vernacular architecture)
4. การวางผังและออกแบบเมืองและชุมชนเพื่อส่งเสริ มความยัง่ ยืนทางสังคม และสิง่ แวดล้ อม
ทางนิเวศวิทยา (Urban and community design and planning for social and ecological
sustainability)
โดยคาดว่า นิสิตที่ สําเร็ จการศึกษาจะมี ความเข้ าใจในเรื่ องของภูมิปัญญาท้ องถิ่ นและงาน
สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น สามารถออกแบบอาคาร ชุมชน และสภาพแวดล้ อม รวมไปถึงการใช้ เทคโนโลยี ได้
อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน (Appropriate building and community design) โดยที่จะมีการสอดผสานเข้ า
ไปในรายวิชาต่าง ๆ และเน้ นในวิชาการออกแบบสถาปั ตยกรรมและการวางผังในทุกชันปี
้ นอกจากนี ้ยังมี
วิชาสถาปั ตยกรรมเขตร้ อนชื ้น วิชาสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมและระบบนิเวศวิทยา
และวิชาสถาปั ตยกรรมกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน รวมถึงวิชาเลือกในปี 4 และปี 5 ที่ประกอบไปด้ วยวิชาที่
เกี่ ย วข้ อง อาทิ เ ช่ น พลัง งานและการออกแบบสถาปั ตยกรรม การทดลองเทคโนโลยี อ าคาร
สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นภาคเหนือตอนล่าง เมืองกับการอนุรักษ์ เมืองน่าอยูช่ มุ ชนยัง่ ยืน
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่สําคัญในการผลิตบัณฑิต คือ สร้ างและพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรม บริ การวิชาการแก่สงั คม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มี 4 ด้ านคือ
12.2.1 การเรี ยนการสอน มีการเชื่อมโยงความรู้กบั ปั ญหาและงาน เน้ นภาคปฏิบตั ิ ให้ ผ้ เู รี ยน
รู้จกั ค้ นคว้ าหาความรู้ ฝึ กการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ มีความสามารถในการแก้ ปัญหา สร้ างสรรค์
คิดนวัตกรรมทางสถาปั ตยกรรม รู้ จักสร้ างงานและพึ่งพาตนเอง ให้ บณ
ั ฑิ ตเป็ นผู้ที่ได้ รับการพัฒนาให้
ถูกต้ องงดงาม ตามความต้ องการตนเอง มีความสุขพึงพอใจ สร้ างปั ญญาแห่งความเป็ นบัณฑิต สร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้ การระบุและแก้ ปัญหา การสร้ างสรรค์ความรู้และวิธีการที่ทําให้ ดี ทําให้ สมบูรณ์ พัฒนา
ความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มที่
12.2.2 การวิจยั สร้ างบัณฑิตที่มีศกั ยภาพสูง สร้ างงานวิจยั งานวิชาการและงานสร้ างสรรค์ที่
มีคุณภาพในศาสตร์ ทางสถาปั ตยกรรมโดยเฉพาะในเรื่ องของสถาปั ตยกรรมยั่งยืนและพืน้ ถิ่ น โดยใช้
ระเบียบและวิธีการทางด้ านการวิจยั ทางสถาปั ตยกรรมและการสร้ างสรรค์ผลงาน
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12.2.3 การบริ การวิชาการสู่สงั คม สามารถนําความรู้ ทางสถาปั ตยกรรมและงานสร้ างสรรค์
การออกแบบสถาปั ตยกรรมไปสู่สงั คม ตามความต้ องการของสังคมอย่างเหมาะสมและเป็ นการพัฒนา
สังคม ขณะเดียวกันก็เรี ยนรู้สงั คมไปพร้ อมๆ กัน
12.2.4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ บณ
ั ฑิตสามารถสร้ างสรรค์ผลงานทางสถาปั ตยกรรมที่
มีคณ
ุ ค่าทางด้ านศิลปวัฒนธรรม โดยเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถอันเป็ นเครื่ องมือในการประกอบ
อาชี พ ทัง้ ยังสร้ างความเป็ นบัณฑิตทัง้ ด้ านจิตใจ ด้ านปั ญญา และด้ านความสามารถทางวิชาชี พ อัน
นํ า ไปสู่ก ารมี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ ดี ใ นสัง คม มี วัฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต อัน ดี ง ามและเกื อ้ กู ล ต่ อ ธรรมชาติ
สิง่ แวดล้ อม
13 ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุม่ วิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี ้ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุม่ วิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้ องมาเรี ยน
ไม่มี
13.3 การบริ หารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต มีปรัชญาที่จะมุง่ เน้ นที่จะจัดการศึกษาทางสถาปั ตยกรรม
อย่างมีดลุ ยภาพและบูรณาการองค์ความรู้ ทางสถาปั ตยกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่งรวมถึงการ
ตระหนักรู้ ในภูมิปัญญา ความรอบรู้ ทางวิชาชีพสถาปั ตยกรรม บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคม สามารถพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกันของปั จเจกบุคคล และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
1) มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพให้ ได้ มาตรฐานตามข้ อกําหนด ในการ
ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมในประเทศไทย
2) มีความรอบรู้ทางวิชาชีพสถาปั ตยกรรมที่มีความบูรณาการระหว่างมรดกภูมิปัญญาไทย
ความรู้ที่เกี่ยวกับท้ องถิ่น และความรู้ทางสถาปั ตยกรรมและสถาปั ตยกรรมยัง่ ยืนที่เป็ นสากล
ตระหนักรู้ในบทบาทของตนที่มีตอ่ การพัฒนาประเทศและท้ องถิ่นของตน
3) มีความเข้ าใจในศาสตร์ สาขาวิชาอื่น นอกเหนือไปจากวิชาชีพสถาปั ตยกรรมและเป็ นผู้
เข้ าใจในการทํางานและอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
4) มีทกั ษะเชิงวิชาการ มีความสามารถในการสร้ างแนวทางการพัฒนาและประเมินองค์ความรู้
ของตนได้ อย่างเหมาะสม
5) มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพสถาปนิก
2. แผนพัฒนาปรั บปรุ ง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนให้ บณ
ั ฑิตมีอตั ต
ลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน
เก่งคิด เก่งครองชีวิต และ
เก่งพิชิตปั ญหา เป็ นที

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้

1. มหาวิทยาลัยพัฒนาปั จจัยพื ้นฐาน
ที่จําเป็ นต่อการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ซึง่ หลักสูตรจะนํามาใช้ ใน
การพัฒนาคุณภาพนิสติ เช่น
- สร้ างวัฒนธรรมองค์กรสู่
Knowledge Based Society ด้ วย

1. มีเอกสาร มคอ.2,3 และ 5 ที่
สมบูรณ์
2. มีแผนการสอนในรูปของ
มคอ. 3 และ 4 ที่เอื ้อต่อการ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง
3. ร้ อยละของจํานวนรายวิชา
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
ต้ องการของแหล่งจ้ างงาน
ระดับแนวหน้ าของประเทศ
(Demand Based
Competency) และได้ รับ
ค่าจ้ างในอัตราจ้ างที่สงู
กว่าเกณฑ์เฉลีย่

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้

จิตสํานึกของความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน
- ให้ นิสติ สามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษด้ วยตนเองด้ วยระบบ
E-learning ซึง่ สถานพัฒนาวิชาการ
ด้ านภาษา (Language Center) จะ
เป็ นหน่วยสนับสนุน
- จัดให้ มีการแลกเปลี่ยนทักษะ
โครงการฝึ กอบรมโครงการดูงานแก่
คณาจารย์เพื่อปรับระบบการเรี ยน
การสอนที่เน้ นนิสติ เป็ นศูนย์กลาง
และมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอนโดยเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ยดึ หลักให้ เห็น
ให้ คดิ ให้ ค้นหาหลักการ (ทฤษฎี)
และให้ ปฏิบตั ิ
- จัดให้ มีการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับวิชาชีพโดยเน้ นการพูดและฟั ง
ภาคเรี ยนละ 1 หน่วยกิต ต่อเนื่องกัน
ไปจนครบจํานวนหน่วยกิตที่กําหนด
ไว้ ในหลักสูตร
- มีวทิ ยากรจากภาคเอกชน/ภาครัฐ
มาบรรยายในรายวิชาเฉพาะทุก
รายวิชา ไม่น้อยกว่า 1 ครัง้
2. พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตาม
หลักสูตรสูค่ ณ
ุ ภาพโดยมุง่ ผลที่
บัณฑิตมีความสามารถในการ
ประยุกต์และ บูรณาการความรู้
โดยรวม มาใช้ ในการปฏิบตั งิ านตาม
วิชาชีพ โดย

เฉพาะทังหมดที
้
่เปิ ดสอนใน
หลักสูตร มีการเชิญวิทยากรจาก
ภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มา
บรรยายอย่างน้ อยวิชาละ 1 ครัง้
4. นิสติ จะต้ องมีการฝึ กงาน
(ดูจาก มคอ. 4)
5. ร้ อยละของรายวิชาที่มี
Tutorial
6. มี Tutorial เพื่อเตรี ยมการ
สอบขึ ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ
7. ร้ อยละของบัณฑิตที่สอบได้
ใบประกอบวิชาชีพจากการสอบ
ครัง้ แรก
8. มี มคอ.3 คูก่ บั มคอ.5 และ
มคอ.4 คูก่ บั มคอ.6 ทุกรายวิชา
9. วิทยานิพนธ์จํานวน 12
หน่วยกิต ของนิสติ ทุกคน
10. ร้ อยละของนิสติ ที่สอบ
ภาษาอังกฤษครัง้ แรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
11. ร้ อยละของนิสติ ที่สอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศครัง้ แรก
ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
12. ร้ อยละของนิสติ ที่มีงานทํา/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้

- จัดให้ มีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ 13. ค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเดือน
Problem Based Learning/Topic ของนิสติ สูงกว่าอัตราเงินเดือนที่
Based Learning แทน Content
ก.พ. กําหนด
Based Learning
- จัดให้ มีการปฏิรูประบบการเรี ยน
ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจังโดย
เร่งรัดให้ มีห้องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยี
สื่อสารที่สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา
- จัดให้ มีระบบ Tutorial ในทุก
รายวิชาและมีการจัดการให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ให้ นิสติ ทําวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริ ญญาตรี ทกุ คน
- คณาจารย์และนิสติ ได้ มีกิจกรรม
ร่วมกัน
- คณาจารย์มีการประเมินผลการ
สอนที่เอื ้อต่อระบบ PDCA เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนโดย
ตนเอง
3. พัฒนาระบบการประเมินผล
การศึกษาที่ชี ้วัดระดับขีด
ความสามารถของบัณฑิต
(Competency Based
Assessment) โดย
- จัดให้ มีการวัดความสามารถในการ
ใช้ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้ องการของผู้ประกอบการด้ าน
สถาปั ตยกรรม

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้ บณ
ั ฑิต
ของผู้ประกอบการ
2. ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจ
ในด้ านทักษะความรู้
ความสามารถในการทํางานโดย
เฉลี่ยในระดับดี

พัฒนาบุคลากรด้ าน
การเรี ยนการสอน และ
บริ การวิชาการ ให้ มี
ประสบการณ์จากการนํา
ความรู้ทางสถาปั ตยกรรม
ไปปฏิบตั งิ านจริ ง

1. สนับสนุนบุคลากรด้ านการเรี ยน
การสอนให้ ทํางานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก
2. อาจารย์สายปฏิบตั กิ ารต้ องมี
ใบรับรองวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
ปฏิบตั ิ (Workshop Certificate)

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
2. ใบรับรองวิชาชีพ
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน 15 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรี ยนการสอน
วิชาภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ เรี ยนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อ เป็ นไปตาม
ระเบียบข้ อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ปั ญหาการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็ นการเรี ยนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
เดิมที่ค้ นุ เคย มีสงั คมกว้ างขึ ้น ต้ องดูแลตนเองมากขึ ้น มีกิจกรรมทังการเรี
้
ยนในห้ องและกิจกรรม
เสริ มหลักสูตรที่นกั ศึกษาต้ องสามารถจัดแบ่งเวลาให้ เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรี ยนในสถาบันฯ
และการแบ่งเวลา
(2) มอบหมายหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ แก่อาจารย์ทกุ คน ทําหน้ าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้ คําแนะนําแก่นกั ศึกษา
(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรี ยนของนักศึกษา
้ ที่ 1 จากอาจารย์ผ้ สู อน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้ าจําเป็ น เป็ นต้ น
ชันปี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํ เร็ จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา
ชัน้ ปี
2555
2556
2557
ชันปี
้ ที่ 1
60
60
60

2558
60

2559
60

ชันปี
้ ที่ 2

-

60

60

60

60

ชันปี
้ ที่ 3

-

-

60

60

60

ชันปี
้ ที่ 4

-

-

-

60

60

ชันปี
้ ที่ 5
รวม

60

120

180

240

60
300

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

-

-

-

-

60

2.6 งบประมาณตามแผน
รายการ
2555

2556

ปี งบประมาณ
2557

2558

3,600,000
5,400,000
7,200,000
1. ประมาณการรายรั บ
1,800,000
ค่าลงทะเบียน
2. ประมาณการรายจ่ าย
งบบุคลากร
6,640,197 8,152,560 10,152,560 12,152,560
งบดําเนินการ
1,887,133 2,843,026
3,695,933
4,435,119
รวม
8,527,330 10,995,586 13,848,493 16,587,679
งบประมาณค่าใช้ จ่ายต่อคนต่อปี 142,122.17 91,629.88
76,936.07
69,115.33
3. ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ตามหลักสูตรนี ้เท่ากับ 63,437.30 x 5 ปี = 317,186.50 ต่อคนต่อหลักสูตร

2559
9,000,000

14,152,560
4,878,630
19,031,190
63,437.30

ใช้ ง บประมาณ หมวดค่า วัส ดุ ค่า ใช้ ส อย ค่า ตอบแทน และครุ ภัณ ฑ์ ก ารศึก ษาของภาควิ ช า
สถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ที่ใช้ ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี ้ ประมาณ 317,186.50
บาท /คน/ปี
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2.7 ระบบการศึกษา
 ระบบการศึกษาเป็ นแบบชันเรี
้ ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก จ )
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
169 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
เกณฑ์
เกณฑ์
หลักสูตรปรับปรุ ง
รายการ
กระทรวงศึกษาธิการ สภาสถาปนิก
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2545
(หน่ วยกิต)
(หน่ วยกิต)
(หน่ วยกิต)
แผน 1
แผน 2
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่น้อยกว่า 30
30
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 114
95
133
133
2.1 วิชาพื ้นฐาน
10
22
22
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
85
111
111
2.2.1 วิชาบังคับ
103
106
2.2.2 วิชาเลือก
8
5
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
6
6
หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่ น้อยกว่ า 150
169
169
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน
30
หน่ วยกิต
กรณีจัดการศึกษาทัง้ แผน 1 และแผน 2 กําหนดให้ นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่ อไปนี ้
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่ น้อยกว่ า
จํานวน
12
หน่ วยกิต
001201
ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
3(2-2-5)
001212
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001213
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า
จํานวน
001221
สารสนเทศศาสตร์ เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
Information Science for Study and Research
001222
ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
Language, Society and Culture

6

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า
จํานวน
6
หน่ วยกิต
โดยเรียนรายวิชาต่ อไปนี ้
3(3-0-6)
001231
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
001237
ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
Life Skills
และเลือกรายวิชาพลานามัย จํานวน 1 หน่ วยกิต โดยให้ เลือกรายวิชา
ต่ อไปนี ้
วิชาพลานามัย
001250
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
001251
เกม
1(0-2-1)
Game
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001252
001253
001254
001255
001256
001257
001258
001259
001260
001261
001262
001263
001264
001265

บริ หารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้ าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายนํ ้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้ อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่ อไปนี ้
001275
อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
001277
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

จํานวน

6

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน
133 หน่ วยกิต
2.1 วิชาพืน้ ฐาน
จํานวน
22 หน่ วยกิต
กรณีจัดการศึกษาทัง้ แผน 1 และแผน 2 กําหนดให้ นิสิตเรียนรายวิชาดังต่ อไปนี ้
701121
การออกแบบเบื ้องต้ น
4(1-6-5)
Fundamental Design
701122
ศิลปนิยม
3(1-4-4)
Arts Appreciation
701123
การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปั ตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Drawing and Presentation
701124
ประวัตศิ าสตร์ การตังถิ
้ ่นฐานมนุษย์และงานสถาปั ตยกรรม
3(3-0-6)
History of Human Settlement and Architecture
701225
สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น
3(2-2-5)
Vernacular Architecture
701326
ประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Architecture
701327
สถาปั ตยกรรมไทย
3(2-2-5)
Thai Architecture
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
จํานวน
111 หน่ วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
กรณีจัดการศึกษาตามแผน 1
จํานวน
103 หน่ วยกิต
กรณีจัดการศึกษาตามแผน 2
จํานวน
106 หน่ วยกิต
2.2.1.1 กลุ่มวิชาหลักสาขา
จํานวน
36 หน่ วยกิต
กรณีจัดการศึกษาตามแผน 1 และแผน 2 กําหนดให้ นิสิตเรี ยนรายวิชา
ดังต่ อไปนี ้
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701111
701112
701213
701214
701315
701316
701317
701418
701419

การออกแบบสถาปั ตยกรรม 1
Architectural Design Studio I
ระบบโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรม
Structure System in Architecture
การออกแบบสถาปั ตยกรรม 2
Architectural Design Studio II
การออกแบบสถาปั ตยกรรม 3
Architectural Design Studio III
การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 1
Architectural Design for Sustainability I
แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีการออกแบบสถาปั ตยกรรม
Architectural Design Concept, Philosophy and Theory
การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 2
Architectural Design for Sustainability II
การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 3
Architectural Design for Sustainability III
การออกแบบสถาปั ตยกรรมหัวข้ อพิเศษ
Special Topic in Architectural Design Studio

4(1-6-5)
3(2-3-5)
5(2-6-7)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
3(3-0-6)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
5(1-8-6)

2.2.1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
จํานวน
24 หน่ วยกิต
กรณีจัดการศึกษาทัง้ แผน 1 และแผน 2 กําหนดให้ นิสิตเรียนรายวิชา
ดังต่ อไปนี ้
701131
ระบบการก่อสร้ างเบื ้องต้ นและวัสดุ
3(1-4-4)
Basic Building Construction System and Material
701132
โครงสร้ างและระบบอาคาร 1
3(2-3-5)
Construction and Building System I
701233
สถาปั ตยกรรมเขตร้ อนชื ้น
3(2-2-5)
Tropical Architecture
701234
โครงสร้ างและระบบอาคาร 2
3(2-3-5)
Construction and Building System II
701235
โครงสร้ างและระบบอาคาร 3
3(2-3-5)
Construction and Building System III
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701336
701337
701438

โครงสร้ างและระบบอาคารขนาดใหญ่
Large-scale Building Construction and Building System
ระบบอาคารและอุปกรณ์
Building System and Equipment
ระบบวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมและนิเวศวิทยา
Environmental Engineering and Ecological System

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

2.2.1.3 กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา
จํานวน
21 หน่ วยกิต
กรณีจัดการศึกษาทัง้ แผน 1 และแผน 2 กําหนดให้ นิสิตเรียนรายวิชา
ดังต่ อไปนี ้
205200
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
1(0-2-1)
205201
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
205202
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
701341
คอมพิวเตอร์ สองมิตใิ นการแสดงงานสถาปั ตยกรรม
3(2-3-5)
2D Computer in Architectural Presentation
701342
สถาปั ตยกรรมกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2(2-0-4)
Architecture and Sustainable Development
701343
การวางผังบริเวณและภูมิสถาปั ตยกรรม
2(1-3-3)
Site Planning and Landscape Architecture
701344
คอมพิวเตอร์ สามมิตใิ นการแสดงงานสถาปั ตยกรรม
3(2-3-5)
3D Computer in Architectural Presentation
701345
สถาปั ตยกรรมภายใน
3(2-2-5)
Interior Architecture
701446
การวางผังและการออกแบบชุนชนเมือง
4(2-4-6)
Urban Planning and Design
701547
สัมมนาสถาปั ตยกรรม
1(0-3-1)
Architectural Seminar
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2.2.1.4 กลุ่มวิชาปฏิบัตวิ ชิ าชีพ
กรณีจัดการศึกษาตามแผน 1
จํานวน
10
701451
การจัดทําและประเมินโครงการทางสถาปั ตยกรรม
Architectural Programming and Assessment
701452
กฎหมายและการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
Law and Professional Practice
701453
การประมาณราคาและการบริหารการก่อสร้ าง
Cost Estimate and Construction Management
701454
การฝึ กงาน
Professional Training
(ไม่น้อยกว่า

701451
701452
701453

701555
701556

กรณีจัดการศึกษาตามแผน 2
จํานวน
การจัดทําและประเมินโครงการทางสถาปั ตยกรรม
Architectural Programming and Assessment
กฎหมายและการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
Law and Professional Practice
การประมาณราคาและการบริหารการก่อสร้ าง
Cost Estimate and Construction Management
และให้ นิสิตเลือกเรี ยนรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ อไปนี ้
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
International Academic or Professional Training

จํานวน
2.2.1.5 กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
701598
การวิเคราะห์รายละเอียดโครงการทางสถาปั ตยกรรม
Architectural Program Analysis
701599
วิทยานิพนธ์ทางสถาปั ตยกรรม
Thesis in Architecture

13

หน่ วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3 หน่วยกิต
270 ชม.)
หน่ วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

6 หน่วยกิต หรื อ
6 หน่วยกิต

12

หน่ วยกิต
3(1-4-4)
9 หน่วยกิต
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2.2.2 วิชาเลือก
กรณีจัดการศึกษาแผน 1 ให้ เลือกเรียนวิชาดังกล่ าวต่ อไปนี ้ จํานวนไม่ น้อยกว่ า 8 หน่ วยกิต
กรณีจัดการศึกษาแผน 2 ให้ เลือกเรียนวิชาดังกล่ าวต่ อไปนี ้ จํานวนไม่ น้อยกว่ า 5 หน่ วยกิต
701461
การสํารวจ
2(1-2-3)
Survey
3(1-4-4)
701462
คอมพิวเตอร์ ขนสู
ั ้ งในการแสดงงานสถาปั ตยกรรม
Advance Computer in Architecture
701463
การทดลองเทคโนโลยีอาคาร
3(2-2-5)
Building Technology Experiment
701464
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3(1-4-4)
Real Estate Development
701465
พลังงานและการออกแบบสถาปั ตยกรรม
2(2-0-4)
Energy Architecture Design
701466
การอนุรักษ์ สถาปั ตยกรรม
3(2-3-5)
Architectural Preservation
701467
ที่อยูอ่ าศัยของผู้มีรายได้ น้อย
2(2-0-4)
Shelter and Low Cost Housing
701468
การคิดเชิงสร้ างสรรค์ในงานออกแบบ
3(3-0-6)
Creative Thinking in Designs
701469
เมืองกับการอนุรักษ์
2(2-0-4)
Conservation and City
2(2-0-4)
701470
เมืองน่าอยูช่ มุ ชนยัง่ ยืน
Liveable Towns and Sustainable Communities
701471
สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นภาคเหนือตอนล่าง
3(2-2-5)
The Vernacular Architecture of the Lower Northern Thailand
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6
หน่ วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรี ยนรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน 1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001201
ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
701121
การออกแบบเบื ้องต้ น
4(1-6-5)
Fundamental Design
701122
ศิลปนิยม
3(1-4-4)
Arts Appreciation
701123
การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปั ตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Drawing and Presentation
701131
ระบบการก่อสร้ างเบื ้องต้ นและวัสดุ
3(1-4-4)
Basic Building Construction System and Material
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
19 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001212
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
001221
สารสนเทศศาสตร์ เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
701111
การออกแบบสถาปั ตยกรรม 1
4(1-6-5)
Architectural Design Studio I
701112
ระบบโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรม
3(2-3-5)
Structure System in Architecture
701124
ประวัตศิ าสตร์ การตังถิ
้ ่นฐานมนุษย์และงานสถาปั ตยกรรม
3(3-0-6)
History of Human Settlement and Architecture
701132
โครงสร้ างและระบบอาคาร 1
3(2-3-5)
Construction and Building System I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
19 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001231
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
001237
ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
Life Skills
001XXX
กลุม่ วิชาพลานามัย
1(0-2-1)
Personal Hygiene Courses
001275
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
701213
การออกแบบสถาปั ตยกรรม 2
5(2-6-7)
Architectural Design Studio II
701233
สถาปั ตยกรรมเขตร้ อนชื ้น
3(2-2-5)
Topical Architecture
701234
โครงสร้ างและระบบอาคาร 2
3(2-3-5)
Construction and Building System II
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
20 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001213
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
001222
ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
001277
พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
701214
การออกแบบสถาปั ตยกรรม 3
4(1-6-5)
Architectural Design Studio III
701225
สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น
3(2-2-5)
Vernacular Architecture
701235
โครงสร้ างและระบบอาคาร 3
3(2-3-5)
Construction and Building System III
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 หน่ วยกิต
รวม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205200
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
701315
การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 1
4(1-6-5)
Architectural Design for Sustainability I
701316
แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีการออกแบบสถาปั ตยกรรม
3(3-0-6)
Architectural Design Concept, Philosophy and Theory
701326
ประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Architecture
701336
โครงสร้ างและระบบอาคารขนาดใหญ่
3(2-3-5)
Large-scale Building Construction and Building System
คอมพิวเตอร์ สองมิตใิ นการแสดงงานทางสถาปั ตยกรรม
3(2-3-5)
701341
2D Computer in Architectural Presentation
701342
สถาปั ตยกรรมกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2(2-0-4)
Architecture and Sustainable Development
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
19 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205201
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
701317
การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 2
4(1-6-5)
Architectural Design for Sustainability II
701327
สถาปั ตยกรรมไทย
3(2-2-5)
Thai Architecture
701337
ระบบอาคารและอุปกรณ์
3(2-3-5)
Building System and Equipment
701343
การวางผังบริ เวณและภูมิสถาปั ตยกรรม
2(1-3-3)
Site Planning and Landscape Architecture
3(2-3-5)
701344
คอมพิวเตอร์ สามมิตใิ นการแสดงงานทางสถาปั ตยกรรม
3D Computer in Architectural Presentation
701345
สถาปั ตยกรรมภายใน
3(2-2-5)
Interior Architecture
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
19 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205202
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
701418
การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 3
4(1-6-5)
Architectural Design for Sustainability III
701438
ระบบวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมและนิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Environmental Engineering and Ecological System
701446
การวางผังและการออกแบบชุนชนเมือง
4(2-4-6)
Urban Planning and Design
701451
การจัดทําและประเมินโครงการทางสถาปั ตยกรรม
2(2-0-4)
Architectural Programming and Assessment
701XXX
วิชาเลือก
3(X-X-X)
Elective Course
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
17 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------701419
การออกแบบสถาปั ตยกรรมหัวข้ อพิเศษ
5(1-8-6)
Special Topic in Architectural Design Studio
701452
กฎหมายและการปฏิบตั วิ ิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Practice
701453
การประมาณราคาและการบริหารการก่อสร้ าง
2(2-0-4)
Cost Estimate and Construction Management
701XXX
วิชาเลือก
2(X-X-X)
Elective Course
XXXXXX
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
15 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------701454
การฝึ กงาน
3 หน่วยกิต
Professional Training
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
3 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------701598
การวิเคราะห์รายละเอียดโครงการทางสถาปั ตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Program Analysis
701XXX
วิชาเลือก
3(X-X-X)
Elective Course
XXXXXX
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
9 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
701547
สัมมนาสถาปั ตยกรรม
1(0-3-1)
Architectural Seminar
701599
วิทยานิพนธ์ทางสถาปั ตยกรรม
9 หน่วยกิต
Thesis in Architecture
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
10 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32

3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน 2

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001201
ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
701121
การออกแบบเบื ้องต้ น
4(1-6-5)
Fundamental Design
701122
ศิลปนิยม
3(1-4-4)
Arts Appreciation
701123
การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปั ตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Drawing and Presentation
701131
ระบบการก่อสร้ างเบื ้องต้ นและวัสดุ
3(1-4-4)
Basic Building Construction System and Material
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 หน่ วยกิต
รวม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001212
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
001221
สารสนเทศศาสตร์ เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
701111
การออกแบบสถาปั ตยกรรม 1
4(1-6-5)
Architectural Design Studio I
701112
ระบบโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรม
3(2-3-5)
Structure System in Architecture
701124
ประวัตศิ าสตร์ การตังถิ
้ ่นฐานมนุษย์และงานสถาปั ตยกรรม
3(3-0-6)
History of Human Settlement and Architecture
701132
โครงสร้ างและระบบอาคาร 1
3(2-3-5)
Construction and Building System I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
19 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001231
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
001237
ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
Life Skills
001XXX
กลุม่ วิชาพลานามัย
1(0-2-1)
Personal Hygiene Courses
001275
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
701213
การออกแบบสถาปั ตยกรรม 2
5(2-6-7)
Architectural Design Studio II
701233
สถาปั ตยกรรมเขตร้ อนชื ้น
3(2-2-5)
Topical Architecture
701234
โครงสร้ างและระบบอาคาร 2
3(2-3-5)
Construction and Building System II
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
20 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001213
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
001222
ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
001277
พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
701214
การออกแบบสถาปั ตยกรรม 3
4(1-6-5)
Architectural Design Studio III
701225
สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น
3(2-2-5)
Vernacular Architecture
701235
โครงสร้ างและระบบอาคาร 3
3(2-3-5)
Construction and Building System III
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 หน่ วยกิต
รวม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205200
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
701315
การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 1
4(1-6-5)
Architectural Design for Sustainability I
701316
แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีการออกแบบสถาปั ตยกรรม
3(3-0-6)
Architectural Design Concept, Philosophy and Theory
701326
ประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Architecture
701336
โครงสร้ างและระบบอาคารขนาดใหญ่
3(2-3-5)
Large-scale Building Construction and Building System
คอมพิวเตอร์ สองมิตใิ นการแสดงงานทางสถาปั ตยกรรม
3(2-3-5)
701341
2D Computer in Architectural Presentation
701342
สถาปั ตยกรรมกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2(2-0-4)
Architecture and Sustainable Development
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
19 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205201
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
701317
การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 2
4(1-6-5)
Architectural Design for Sustainability II
701327
สถาปั ตยกรรมไทย
3(2-2-5)
Thai Architecture
701337
ระบบอาคารและอุปกรณ์
3(2-3-5)
Building System and Equipment
701343
การวางผังบริ เวณและภูมิสถาปั ตยกรรม
2(1-3-3)
Site Planning and Landscape Architecture
3(2-3-5)
701344
คอมพิวเตอร์ สามมิตใิ นการแสดงงานทางสถาปั ตยกรรม
3D Computer in Architectural Presentation
701345
สถาปั ตยกรรมภายใน
3(2-2-5)
Interior Architecture
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
19 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205202
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
701418
การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 3
4(1-6-5)
Architectural Design for Sustainability III
701438
ระบบวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมและนิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Environmental Engineering and Ecological System
701446
การวางผังและการออกแบบชุนชนเมือง
4(2-4-6)
Urban Planning and Design
701451
การจัดทําและประเมินโครงการทางสถาปั ตยกรรม
2(2-0-4)
Architectural Programming and Assessment
701XXX
วิชาเลือก
3(X-X-X)
Elective Course
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
17 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------701419
การออกแบบสถาปั ตยกรรมหัวข้ อพิเศษ
5(1-8-6)
Special Topic in Architectural Design Studio
701452
กฎหมายและการปฏิบตั วิ ิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Practice
701453
การประมาณราคาและการบริหารการก่อสร้ าง
2(2-0-4)
Cost Estimate and Construction Management
701598
การวิเคราะห์รายละเอียดโครงการทางสถาปั ตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Program Analysis
701XXX
วิชาเลือก
2(X-X-X)
Elective Course
XXXXXX
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective
XXXXXX
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
21 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40

ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------701555
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต หรื อ
Co-operative Education
701556
การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
International Academic or Professional Training
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
6 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
701547
สัมมนาสถาปั ตยกรรม
1(0-3-1)
Architectural Seminar
701599
วิทยานิพนธ์ทางสถาปั ตยกรรม
9 หน่วยกิต
Thesis in Architecture
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
10 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201

ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาทังในด้
้ านการฟั ง การอ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการ
สื่อสาร โดยเน้ นทักษะการเขียนเป็ นสําคัญ
Development of communicative language skills including listening, reading,
speaking, and writing with an emphasis on writing skill.

001211

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื ้นฐาน เพื่อการสื่อสาร
ในปริ บทต่าง ๆ
Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and
grammar for communicative purposes in various contexts.

001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารในปริ บทต่าง ๆ
Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for
communicative purposes in various contexts.

001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้ นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษา ค้ นคว้ า
เชิงวิชาการ
Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing
and researching.
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001221

สารสนเทศศาสตร์ เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้ าถึง
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห์ และการ
นําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติที่ดี และมีนิสยั ในการ
ใฝ่ หาความรู้
The meaning and importance of information, types of information sources,
approaches, information technology application, selection, synthesis, and
presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of
inquiry in students.

001222

3(3-0-6)
ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาที่มีตอ่ สังคมและวัฒนธรรม โลกทัศน์สงั คมในภาษา โครงสร้ างทางสังคม และ
วัฒนธรรมไทยกับการใช้ ภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจาก
ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
A study of the relationship between language and society and language and
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The
study includes the interaction between the Thai language usage and Thai social
and cultural structure. The study also includes language change caused by
social and cultural factors.

001231

3(3-0-6)
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และ
วิถีการดําเนินชีวิต ประสบการณ์อนั ทรงคุณค่า ตลอดจนปั จจัยหรื อเงื่อนไขที่สง่ ผลต่อ
ความสําเร็ จในชีวิตและงานในทุกมิตขิ องผู้มีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสรรค์
พัฒนาชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which
influence success in all aspects of life and profession of respected people.
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001237

ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทังภายในและภายนอก
้
ฝึ กทักษะการทํางานเป็ นทีมที่เน้ นการเป็ น
ผู้นําและผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้ มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัตดิ ้ านอื่น ๆ
ของบุคคล
Development of personality both mental and physical characteristics; practice in
team working skills focusing on leader and follower roles, along with the
development of public consciousness and other desirable personal
characteristics.

001250

กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬากอล์ฟ
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training,
rules, and etiquette of golf.

001251

เกม
1(0-2-1)
Game
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดต่างๆ การเป็ นผู้นําเกม
เบื ้องต้ น และการเข้ าร่วมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, basic
game leadership, and games participation.

001252

บริ หารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรมการ
สร้ างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises,
physical fitness activities, and physical fitness test.
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001253

กิจกรรมเข้ าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื ้องต้ น ท่าเต้ นรํ าพื ้นเมือง และ
วัฒนธรรมการเต้ นรํ าของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances.

001254

ว่ายนํ ้า
1(0-2-1)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาว่ายนํ ้า
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายนํ ้า
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and
etiquette of swimming.

001255

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื ้องต้ น รูปแบบการเต้ นรํ าสากล และ
มารยาทของการเต้ นรํ าสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social
dances.

001256

ตะกร้ อ
1(0-2-1)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาตะกร้ อ
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกร้ อ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and
etiquette of takraw.

001257

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรม
นันทนาการ และการเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
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History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities
and recreation participation.
001258

ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ซอฟท์บอล การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟท์บอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill
training, rules, and etiquette of softball.

001259

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทนนิส
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of tennis.

001260

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิล
เทนนิส การฝึ กทักษะเบื ้องต้ นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of table tennis.

001261

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
บาสเกตบอล การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill
training, rules, and etiquette of basketball.
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001262

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
แบดมินตัน การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill
training, rules, and etiquette of badminton.

001263

ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ฟุตบอล การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill
training, rules, and etiquette of football.

001264

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
วอลเลย์บอล การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill
training, rules, and etiquette of volleyball.

001265

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะ
การต่อสู้ป้องกันตัว ทักษะเบื ้องต้ นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายสําหรับ
การป้องกันตัว และกฎกติกา มารยาทของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense; basic
skill of the art of self-defense, laws for self-defense, rules and etiquette of the art of
self-defense.
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001275

อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวติ ประจําวัน วัฒนธรรม และพฤติกรรม
การบริ โภคอาหาร ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของ
อารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญา
ด้ านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้ องการของร่างกาย อาหาร
ทางเลือก ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื ้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections
according to basic needs, food choices, information for purchasing food, and
food and life style according in the age of globalization.

001277

พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื ้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของ
พฤติกรรม ความรู้สกึ และการรับรู้ การมีสติสมั ปชัญญะ การเรี ยนรู้และความจํา การคิด
และภาษา เชาวน์ปัญญาและการยกระดับเชาวน์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้ าง
แรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจําวัน
Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and
perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language,
intelligence and intelligence management of emotions and development of
motivation, human social behavior, abnormal behavior, analysis of human behavior
case studies for application in everyday life.

205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
ฝึ กฟั ง พูดภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการออกเสียง การใช้ คาํ ศัพท์ สํานวน และรูปประโยค
เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ
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Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation,
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and
professional purposes.
205201

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
ฝึ กฟั ง พูดภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรี ยน
Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing,
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes
applicable to students’ educational fields.

205202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
ฝึ กนําเสนอผลงานการค้ นคว้ า หรื อผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาของผู้เรี ยนเป็ น
ภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Practice giving oral presentations on academic research related to students’
educational fields with effective delivery in English.

701111

การออกแบบสถาปั ตยกรรม 1
4(1-6-5)
Architectural Design Studio I
วิชาบังคับก่อน : 701121 การออกแบบเบื ้องต้ น
กระบวนการปฏิบตั กิ ารออกแบบและวิเคราะห์ความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์โดยเน้ น
องค์ประกอบพื ้นฐานทางสถาปั ตยกรรม อาทิ มวล รูปทรง ปริมาตร ที่วา่ ง ขนาด พื ้นที่
และโครงสร้ าง ปั จจัยพื ้นฐานที่มีผลต่อการออกแบบ อาทิ พฤติกรรม และ
สภาพแวดล้ อม ลําดับและกระบวนการออกแบบงานสถาปั ตยกรรมเบื ้องต้ น
Process and operation of design and analysis for serving human basic needs,
emphasising on essential architectural components such as mass, form, volume,
size, area and structure; primary factors affecting to design in terms of behaviours,
environments, steps and processes of fundamental architecture design.
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701112

ระบบโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรม
3(2-3-5)
Structure System in Architecture
ส่วนประกอบอาคารและโครงสร้ างอาคาร หลักการเกี่ยวกับแรง รูปแบบการถ่ายและ
กระจายนํ ้าหนัก คุณสมบัตขิ องวัสดุ รูปร่าง การเสียรูปของโครงสร้ างเนื่องจากแรง
กระทํา หลักการวิเคราะห์โครงสร้ างประเภทต่างๆ โดยวิธีคํานวณและกราฟิ กไดอะแกรม
Elements and structures of buildings; principles of force; models of weight
transfer and distribution; quality of materials and shapes; deformation of
structures according to force action; analytical principles of several structures
through calculation and graphic diagram.

701121

การออกแบบเบื ้องต้ น
4(1-6-5)
Fundamental Design
องค์ประกอบทางทัศนศิลป อาทิ เส้ น รูปทรง รูปร่าง ที่วา่ ง ปริมาตร พื ้นผิว และสี
เป็ นต้ น หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ อาทิ เอกภาพ สมดุล สัดส่วน จังหวะ
และการเน้ น เป็ นต้ น กระบวนการพื ้นฐานในการออกแบบ การกําหนดและถ่ายทอด
แนวความคิดในการออกแบบ
Visual art components such as line, form, shape, space, volume, texture and colour;
principles and compositions of design such as unity, balance, proportion, rhythm,
highlight; basic processes of design; determination and conveyance of design concepts.

701122

ศิลปนิยม
3(1-4-4)
Arts Appreciation
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับศิลปนิยม ประกอบด้ วยวิวฒ
ั นาการ ประเภท การพัฒนา
ความสัมพันธ์และบทบาทระหว่างผลงานศิลปะกับชีวิตประจําวันของมนุษย์
การประยุกต์ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะแขนงต่างๆ ความรู้พื ้นฐานที่สําคัญทางศิลปะ
้ กษะพื ้นฐานด้ วยเทคนิคต่างๆ
โดยเน้ นหลักวิชาของศิลปะ การสื่อความหมาย รวมทังทั
เช่น ดินสอ สี และการใช้ เทคนิคสื่อผสม
General knowledge of art appreciation, involving evolution, category,
development of relations and roles between artwork and human daily life;
application of relationships among different kinds of art; essential basic
knowledge of art, emphasising on artistic principles; transmission of meanings,
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including basic skills with several techniques such as pencils, colours and
multi-medias.
701123

การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปั ตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Drawing and Presentation
การศึกษาและฝึ กฝนทักษะวิธีการเขียนแบบและแสดงแบบสถาปั ตยกรรมในรูปแบบ
สัมมเลขา อักษมาตร ทัศนียวิทยา และฉายาวิทยา โดยใช้ เครื่ องมือเขียนแบบ
Study and practice of architectural drawing and presentation methods:
orthography; axonometric; perspective; sciagraphy by using drawing
instruments.

701124

ประวัตศิ าสตร์ การตังถิ
้ ่นฐานมนุษย์และงานสถาปั ตยกรรม
3(3-0-6)
History of Human Settlement and Architecture
ประวัตศิ าสตร์ การตังถิ
้ ่นฐานและการพัฒนาของเผ่าพันธุ์และชุมชนมนุษย์ อิทธิพลการ
พัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และวิถีความเชื่อ
ของมนุษย์ในแหล่งอารยธรรมและภูมิภาคต่างๆ ที่มีผลต่อแนวคิดในการสร้ างงาน
สถาปั ตยกรรม ตัวอย่างงานสถาปั ตยกรรมและงานศิลปกรรมที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการ
พัฒนาคติความเชื่อ วิถีชีวติ และการผลิต ตลอดจนระบบสังคมการเมืองของคนในยุคก่อน
ประวัตศิ าสตร์ จนถึงยุคล่าอาณานิคมและการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
History of human settlement and ethnical and communal evolution; changes in
economics, politics, societies, cultures and beliefs within different human
civilizations and regions, and influences of these changes on architecture ;
examples of architectural and artistic works which reflect the development of
beliefs, lifestyles and productions; social and political systems from prehistorical periods to Imperialism and Industrial revolution.

701131

ระบบการก่อสร้ างเบื ้องต้ นและวัสดุ
3(1-4-4)
Basic Building Construction System and Material
ทฤษฎีโครงสร้ างและส่วนประกอบอาคาร คุณสมบัตขิ องวัสดุก่อสร้ างขันพื
้ ้นฐาน ขันตอน
้
การผลิต การใช้ งาน การบํารุงรักษา ศึกษาระบบอุปกรณ์อาคารเบื ้องต้ น การฝึ กหัดเขียน
แบบก่อสร้ างเบื ้องต้ น การใช้ สญ
ั ลักษณ์ การกําหนดระยะ และการระบุรายละเอียดวัสดุ
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Theories of building structures and elements; quality of standard construction
materials; processes of production, usage and maintenance; fundamental
building and facility systems; practices on drawing basic construction plans;
application of symbols; determination of distance; specification of material
details.
701132

โครงสร้ างและระบบอาคาร 1
3(2-3-5)
Construction and Building System I
วิชาบังคับก่อน : 701131 ระบบการก่อสร้ างเบื ้องต้ นและวัสดุ
คุณสมบัตขิ องไม้ ทฤษฏีและวิธีการก่อสร้ างโครงสร้ างไม้ การคํานวณ วิเคราะห์ เขียน
แบบ และออกแบบโครงสร้ างไม้ ขนพื
ั ้ ้นฐาน การศึกษารายละเอียดโครงสร้ างและ
ส่วนประกอบอาคาร การประสานโครงสร้ างไม้ กบั โครงสร้ างคอนกรี ตเสริมเหล็กหรื อเหล็ก
และระบบอุปกรณ์สําหรับอาคารขนาดเล็ก
Quality of wood; theories and methods of construction with wooden structures;
calculation, analysis, drawing and design of basic wooden structures; details of
building structures and components; combination of wooden and reinforced
concrete or steel structures; facility systems for small-scale buildings.

701213

การออกแบบสถาปั ตยกรรม 2
5(2-6-7)
Architectural Design Studio II
วิชาบังคับก่อน : 701111 การออกแบบสถาปั ตยกรรม 1
กระบวนการปฏิบตั กิ ารออกแบบและวิเคราะห์อาคารเพื่อตอบสนองความต้ องการพื ้นฐาน
ของมนุษย์โดยเน้ นอาคารที่มีโครงสร้ างและกิจกรรมของผู้ใช้ ที่ไม่ซบั ซ้ อน และเป็ นอาคาร
ั นาการ และ
ขนาดเล็ก เกณฑ์แนวความคิด กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อิทธิพลหลัก วิวฒ
ความเป็ นมาของสถาปั ตยกรรม ประเภทที่พกั อาศัยพื ้นถิ่นที่เหมาะสมในเขตร้ อน รวมทัง้
หลักการจัดองค์ประกอบ อาทิ พื ้นที่ใช้ สอย ระบบการสัญจร ผังบริเวณ และสภาพที่ตงั ้
โดยใช้ โครงสร้ างไม้ หรื อโครงสร้ างคอนกรี ตเสริมเหล็กมาตรฐาน
Process and operation of designing and analyzing buildings to serve human
basic needs by emphasising on small-scale buildings with non-complex
structures and users’ activities; criteria of designing residential building, main
influence, evolution and background of residential vernacular architecture
appropriate to tropical climate including concepts and principles of
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composition such as utilised space, circulation system, site plan and location
by using wooden or standard reinforced concrete structures.
701214

การออกแบบสถาปั ตยกรรม 3
4(1-6-5)
Architectual Design Studio III
วิชาบังคับก่อน : 701213 การออกแบบสถาปั ตยกรรม 2
กระบวนการปฏิบตั กิ ารออกแบบและวิเคราะห์อาคารสาธารณะ ประเภทอาคารเดี่ยว หรื อ
กลุม่ อาคาร ความสูงไม่เกิน 15 เมตรและพื ้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร เกณฑ์
แนวความคิด และการจัดทํารายละเอียดโครงการ การออกแบบพื ้นที่และปริมาตรเพื่อการ
ใช้ สอย ระบบสัญจรแนวราบ ผังบริเวณ สภาพที่ตงั ้ สภาพภูมิอากาศ สภาวะแวดล้ อม
ผลกระทบต่อชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
Process and operation of designing and analyzing single public buildings or
groups of buildings, not higher than 15 metres and an area not larger than
1,000 sq.m.; principles and concepts of making projects in details; design of
space and volume for usage; horizontal circulation systems and site plans;
location; climate; environmental conditions; impacts on a community; laws and
building control acts for small-scale public buildings; engineering systems;
standard reinforced concrete structures.

701225

สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น
3(2-2-5)
Vernacular Architecture
ความหมาย ความงาม คุณค่าของสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น อาทิ เรื อนพักอาศัย อาคารทาง
ศาสนาและอาคารตามคติความเชื่อของท้ องถิ่น เป็ นต้ น ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงที่
สนองความต้ องการทางกายภาพที่จําเป็ น พิธีกรรม ประเพณี ระบบการตังถิ
้ ่นฐาน
เทคนิคการก่อสร้ าง ระบบการวางผัง ลําดับขันตอนการก่
้
อสร้ าง การแบ่งพื ้นที่และ
รูปลักษณะของอาคารในภูมภิ าคต่างๆ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
Meaning, beauty and value of vernacular architecture such as residential
housings, religious buildings and those built in accordance with local beliefs;
relations of forms serving essential physical needs, rites, traditions, settlement
systems, construction techniques, layout plan, construction stages; spatial
arrangements and building characteristics in different regions, especially in the
lower north of Thailand.
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701233

สถาปั ตยกรรมเขตร้ อนชื ้น
3(2-2-5)
Tropical Architecture
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้ อม บรรยากาศ และการแบ่งสภาพ
ภูมิอากาศตามภูมิภาคของโลก การวิเคราะห์ข้อมูลรายปี การวิเคราะห์ข้อมูลรายวัน
การควบคุมการพัดผ่านของกระแสลมในอาคาร การควบคุมความร้ อนในอาคาร
การคํานวณค่าการส่งผ่านความร้ อนผนังและหลังคา การเลือกใช้ วสั ดุในพื ้นถิ่น
การเลือกใช้ รูปทรงและรูปแบบสัดส่วนของอาคาร การวางผังและออกแบบอาคารให้ มี
ความเหมาะสมกับสภาพภูมปิ ระเทศและสภาพภูมิอากาศ
Relationship between humans and environments, atmospheres and divisions of
global regions according to weather conditions; annual and daily weather
forecast; velocity and heat control in buildings; calculation of heat flows through
walls and roofs; selection of local materials; choices of building forms and
shapes; planning and designing buildings suitable for regional and weather
conditions.

701234

โครงสร้ างและระบบอาคาร 2
3(2-3-5)
Construction and Building System II
วิชาบังคับก่อน : 701132 โครงสร้ างและระบบอาคาร 1
คุณสมบัตขิ องโครงสร้ างคอนกรี ตเสริมเหล็ก ทฤษฎีและวิธีการก่อสร้ างโครงสร้ าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก การคํานวณ วิเคราะห์ เขียนแบบ และออกแบบโครงสร้ างคอนกรี ต
เสริมเหล็กขันพื
้ ้นฐาน การศึกษารายละเอียดโครงสร้ างและส่วนประกอบอาคาร
การประสานโครงสร้ างคอนกรี ตเสริมเหล็กกับโครงสร้ างเหล็ก และระบบอุปกรณ์สําหรับ
อาคาร
Qualities of reinforced concrete structure; theories and methods of construction
with reinforced concrete; calculation, analysis, drawing and design of basic
reinforced concrete structures; details of building structures and elements;
combination of reinforced concrete and steel structures; facility building
systems.
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701235

โครงสร้ างและระบบอาคาร 3
3(2-3-5)
Construction and Building System III
วิชาบังคับก่อน : 701234 โครงสร้ างและระบบอาคาร 2
คุณสมบัตขิ องโครงสร้ างเหล็ก ทฤษฏีและวิธีการก่อสร้ างโครงสร้ างเหล็ก การคํานวณ
วิเคราะห์ เขียนแบบ และออกแบบโครงสร้ างเหล็กขันพื
้ ้นฐาน การศึกษารายละเอียด
โครงสร้ างและส่วนประกอบอาคาร และระบบอุปกรณ์สําหรับอาคาร
Qualities of steel structures; theories and methods of constructing structures;
calculation, analysis, drawing and design of basic steel structures; details,
structures and elements of buildings; facility building systems.

701315

4(1-6-5)
การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 1
Architectural Design for Sustainability I
วิชาบังคับก่อน : 701214 การออกแบบสถาปั ตยกรรม 3
กระบวนการปฏิบตั กิ ารออกแบบ และวิเคราะห์อาคารสาธารณะประเภทอาคารขนาด
ใหญ่ ความสูงไม่ถึง 23 เมตร และพื ้นที่ไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร เกณฑ์ และ
แนวความคิดการออกแบบสถาปั ตยกรรมยัง่ ยืน การจัดทํารายละเอียดโครงการ การ
ออกแบบพื ้นที่ และปริมาตรเพื่อการใช้ สอย โดยคํานึงถึงระบบสัญจรทางตัง้ ระบบ
สัญจรยานพาหนะ ผังบริเวณ สภาพที่ตงั ้ สภาพภูมิอากาศ สภาวะแวดล้ อม ระบบ
โครงสร้ างที่มีความซับซ้ อน ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
Process and operation of designing and analyzing large-scale public buildings,
less than 23 meters in height and function areas of which are less than
10,000 square meters; principles and concepts of sustainable design in
architecture; making a programming of project; design of space and volume for
usage by means of vertical circulation systems and in accordance with
transportation systems, site plan, location, climate, environment condition,
complex structural systems, and building regulation.

701316

แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีการออกแบบสถาปั ตยกรรม
3(3-0-6)
Architectural Design Concept, Philosophy and Theory
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแขนง
ต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาแนวคิด ปรัชญา ทฤษฎีสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ สถาปั ตยกรรมหลัง
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สมัยใหม่ และสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย และอิทธิพลของการพัฒนาสถาปั ตยกรรมร่วมสมัยต่อ
การพัฒนาแนวคิดและแนวทางการออกแบบของสถาปั ตยกรรมในประเทศ
Changes in economy, society, policy, art, culture, science and different fields of
technology, affecting development of concepts, philosophy and theories of modern,
post-modern and contemporary architecture; development of contemporary architecture
affecting concepts and trends of architectural design in Thailand
701317

การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 2
4(1-6-5)
Architectural Design for Sustainability II
วิชาบังคับก่อน : 701315 การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 1
กระบวนการปฏิบตั กิ ารออกแบบ และวิเคราะห์อาคารสาธารณะประเภทอาคาร
ั ้ 10,000 ตารางเมตร เกณฑ์และ
ขนาดใหญ่ ความสูงตังแต่
้ 23 เมตรและพื ้นที่ตงแต่
แนวความคิดการออกแบบสถาปั ตยกรรมยัง่ ยืน การจัดทํารายละเอียดโครงการ
การออกแบบพื ้นที่ และปริมาตรเพื่อการใช้ สอย โดยคํานึงถึงระบบสัญจรทางตัง้
ระบบสัญจรยานพาหนะ ผังบริเวณ สภาพที่ตงั ้ สภาพภูมิอากาศ สภาวะแวดล้ อม
ระบบโครงสร้ างที่มีความซับซ้ อน ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
Process and operation of designing and analyzing large-scale public buildings,
with the height from 23 meters and function areas from 10,000 square meters;
principles and concepts of sustainable design in architecture; making a
programming of project; design of space and volume for usage by means of
vertical circulation systems and in accordance with transportation systems, site
plan, location, climate, environment condition, complex structural systems and
building regulations.

701326

ประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Architecture
ศิลปสถาปั ตยกรรมสมัยทวารวดี ศรี วิชยั ลพบุรี เชียงแสน ล้ านนา สุโขทัย อยุธยา และ
รัตนโกสินทร์ จนถึงปั จจุบนั รวมถึงการศึกษาอิทธิพลของศิลปสถาปั ตยกรรมอินเดีย ลังกา
จาม ชวา พม่า ลาว ขอม อาณาจักรก่อนตังชาติ
้ ไทย โดยศึกษาถึงที่ตงอาณาจั
ั้
กร
ประวัตศิ าสตร์ ยคุ สมัย ศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ระบบการปกครอง วัฒนธรรม รูปแบบ
ศิลปะสถาปั ตยกรรม อิทธิพลของยุคสมัยที่สง่ ผ่านถึงกัน
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Architectural art during the periods of Dvaravati, Srivijaya, Lopburi, Chiang
Saen, Lanna, Sukhothai, Ayutthaya and Rattanakosin, up to the present;
influences of Indian, Ceylonese, Cham, Java, Burmese, Laos and Khmer
architectural art on Thai architecture; civilisations before the settlement of
Thailand; studies of kingdoms’ locations and history including the subjects of
religions, philosophies, beliefs, governmental systems, cultures, architectural
art forms, and the transmission of knowledge form one period to the next.
701327

สถาปั ตยกรรมไทย
3(2-2-5)
Thai Architecture
อาคารประเภทอาคารทางศาสนา รู ป แบบไทยประเพณี และภูมิ ภ าคโดยเนื อ้ หา
ประกอบด้ วยการศึกษา ฐานานุศกั ดิ์ในสถาปั ตยกรรมไทย คติ ความเชื่อที่ส่งอิทธิพลต่อ
สถาปั ตยกรรมไทย ระบบสัญลักษณ์ ตัวอย่างงานสถาปั ตยกรรมไทย และปฏิบตั กิ ารเขียน
แบบสถาปั ตยกรรมไทย ประกอบด้ วย โบสถ์ วิหาร เป็ นต้ น
Religious buildings, Thai traditional and regional forms of architecture; study of
class categories in Thai architecture; moral precepts and beliefs influencing
Thai architecture; systems of signs; examples of Thai architecture; drawing
practices of Thai architecture such as Ubosoth, Vihara, Chedi, Prang.

701336

โครงสร้ างและระบบอาคารขนาดใหญ่
3(2-3-5)
Large-scale Building Construction and Building System
วิชาบังคับก่อน : 701235 โครงสร้ างและระบบอาคาร 3
ทฤษฎีการก่อสร้ างระบบโครงสร้ างอาคารขนาดใหญ่ วิเคราะห์เขียนแบบและออกแบบ
โครงสร้ างช่วงพาดกว้ าง และโครงสร้ างอาคารสูง การใช้ วสั ดุก่อสร้ างที่เหมาะสม ฝึ กการ
จัดทํารายการประกอบแบบ
Theories of large-scale building construction; analysis of drawing and
designing large-scale and high-building structures; selection of appropriate
construction materials; practices of making base-bid specifications.
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701337

ระบบอาคารและอุปกรณ์
3(2-3-5)
Building System and Equipment
วิชาบังคับก่อน : 701336 โครงสร้ างและระบบอาคารขนาดใหญ่
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุม
และป้องกันเสียง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบติดต่อสื่อสาร
ระบบการสัญจรทางตัง้ ระบบควบคุมอาคาร และระบบอาคารอัจฉริยะ ศึกษาคุณสมบัติ
มาตรฐานการติดตัง้ การจัดเตรี ยมพื ้นที่ การใช้ งาน และการซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์
อาคาร ระบบอาคารและอุปกรณ์ เพื่อการออกแบบอาคารเขียว
Sanitary system, electrical system, air-ventilation system, air-conditioning
system, acoustic control, security system, fire protection system,
communication system, vertical circulation, building control and building
automation; studies of quality, installation standard, space arrangement, usage,
and maintenance of building system & equipment for green building.

701341

คอมพิวเตอร์ สองมิตใิ นการแสดงงานสถาปั ตยกรรม
3(2-3-5)
2D Computer in Architectural Presentation
การศึกษาขันตอนวิ
้
ธีการสร้ างวัตถุตา่ งๆ และแก้ ไขข้ อมูลวัตถุ การกําหนดสี และลวดลาย
ต่างๆ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็จรูป ให้ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการเขียนแบบ
ก่อสร้ าง และการเขียนแบบแสดงงานทางสถาปั ตยกรรม ฝึ กฝนทักษะวิธีการแสดงแบบ
สองมิตโิ ดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรูปสองมิตไิ ด้ อาทิเช่น ผังบริเวณ ผังพื ้น รูปด้ าน
รูปตัด รายละเอียดของแบบ และการแสดงภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นต้ น รวมไปถึงการ
ใช้ โปรแกรมสามมิตอิ ย่างง่ายได้
Studying a process of object creation and revising object data; colour
determination; pattern determination by computer program for architectural
drawing and architectural presentation. Using 2D computer program for 2D
presentation such as site plan, plan, elevation, section, details and presentation
for basic data analysis. Using simple 3D computer program.

701342

สถาปั ตยกรรมกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2(2-0-4)
Architecture and Sustainable Development
อิทธิพลที่สง่ ผลให้ เกิดแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development )
แนวความคิด รวมถึงแนวทางการปฏิบตั ิ โดยการใช้ ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
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สูงสุดและการแสวงหาพลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาที่ยงั่ ยืนผ่านงานสถาปั ตยกรรม
อาทิ ระบบเมือง การออกแบบอาคารและพื ้นที่แวดล้ อม ภูมิสถาปั ตยกรรม วัสดุและระบบ
อาคาร โดยเน้ นการพิจารณาแบบองค์รวม ทังในขั
้ นตอนของการออกแบบ
้
การก่อสร้ าง
การใช้ งาน การดูแลรักษา การรื อ้ ถอน และการนํากลับมาใช้ ใหม่
To study key elements that generate the concept of ‘sustainable development’
including definition, emergence of idea, principle, goal, and strategy. Effective
solutions will be introduced and illustrated based on efficient use of resources
and renewable energy. The concept of sustainability in architectural design and
related fields will be presented through urban planning, site planning,
landscaping, material, and building system. The subject stresses on the whole
process of building life cycle; design, construction, use, maintenance,
demolition, and recycle.
701343

การวางผังบริ เวณและภูมิสถาปั ตยกรรม
2(1-3-3)
Site Planning and Landscape Architecture
กระบวนการออกแบบวางผังบริเวณ องค์ประกอบในการเลือกและวิเคราะห์พื ้นที่ อาทิ
ลักษณะของพื ้นที่ ความลาดชัน ลักษณะของดิน การระบายนํ ้า พืชพันธุ์ เป็ นต้ น หลักการ
พื ้นฐานทางภูมิสถาปั ตยกรรม องค์ประกอบทางภูมิทศั น์ การออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรม
เพื่อสิง่ แวดล้ อม เทคนิคและข้ อคิดเห็นในการวางผังบริเวณประเภทต่างๆ และการ
ออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรม
Basic principles of landscape architecture; landscape components; processes
of landscape planning; criteria of choosing and analyzing sites in terms of
characteristics, steep slopes, types of soil, drainage, plants; landscape
ecology techniques and outlooks of designing landscape architecture and siteplanning in different ways.

701344

คอมพิวเตอร์ สามมิตใิ นการแสดงงานสถาปั ตยกรรม
3(2-3-5)
3D Computer in Architectural Presentation
การศึกษาขันตอนวิ
้
ธีการสร้ างวัตถุ และแก้ ไขข้ อมูลสามมิตแิ ละงานสามมิตติ า่ งๆ โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็จรูปสามมิติ เพื่อให้ สามารถสร้ างงานสถาปั ตยกรรม
สภาพแวดล้ อมอย่างง่าย องค์ประกอบสามมิตอิ ื่นๆ การกําหนดพื ้นผิว และประมวลผล
เป็ นภาพทัศนียภาพสามมิตไิ ด้ และฝึ กฝนทักษะการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปสามมิตไิ ด้

59

Studying a process of object creation and revising 3D data and works by 3D
computer program for creating architecture, simple environment and 3D
elements; surface determination and 3D perspective processing; practicing 3D
computer program.
701345

สถาปั ตยกรรมภายใน
3(2-2-5)
Interior Architecture
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับหลักการออกแบบภายในอาคาร ชนิดวัสดุลกั ษณะการใช้
งาน ขนาดของเครื่ องเรื อน กิจกรรมและพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ วิเคราะห์และปฏิบตั กิ าร
ออกแบบภายในอาคารให้ เหมาะสมกับการใช้ สอยตลอดจนส่วนประกอบในงานออกแบบ
ภายในอาคาร ผลกระทบจากงานออกแบบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของผู้ใช้ งาน
Approaches and principles of interior design; types and uses of materials;
furniture size; activities and behaviours of using space; analysis and design of
architectural interiors and components of interior design works; impacts of
design on users’ health and quality of life.

701418

การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 3
4(1-6-5)
Architectural Design for Sustainability III
วิชาบังคับก่อน: 701317 การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 2
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ และ/หรื อพื ้นที่ภายใต้ บริบทของความเป็ นชุมชน
เมืองที่กําลังพัฒนา พัฒนาโครงการและรายละเอียดการออกแบบงานสถาปั ตยกรรมที่
สอดคล้ องกับแนวความคิดการพัฒนาชุมชนและเมืองอย่างยัง่ ยืน โดยตอบสนองความ
ต้ องการของชุมชนเมือง และโครงสร้ างต่างๆของเมือง อาทิ โครงสร้ างทางกิจกรรม ระบบ
พื ้นที่และการกําหนดเขตการพัฒนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขนส่งสาธารณะ
ผลกระทบของงานออกแบบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการ
ออกแบบสภาพแวดล้ อมและสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน การประสานงานระบบ
อาคาร ระบบวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมกับระบบสาธารณูปโภคของเมือง
Design of large-scale public buildings and/or spaces in cities under the context
of developing communities; developing projects and details to design
architecture related to the idea of sustainable community development and
sustainable city and responded to communal needs and other urban structures
such as activities structures, space systems and determined development
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zones, utility and reparation services, public transportation, impacts of design
on society and environments, and related law; designing environment and
universal design; co-operation of building-facility, environmental engineering
and city-utility systems.
701419

การออกแบบสถาปั ตยกรรมหัวข้ อพิเศษ
5(1-8-6)
Special Topic in Architectural Design Studio
วิชาบังคับก่อน: 701418 การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 3
แนวทางการออกแบบอาคาร ผังบริ เวณ ผังชุมชน เทคโนโลยีอาคารและโครงสร้ างพิเศษ
หรื อ งานสถาปั ตยกรรมประเภทต่า งๆ ในแนวทางที่ สนใจและถนัด ร่ ว มกับอาจารย์ ที่
ปรึ ก ษารายบุค คล การเสนอหัว ข้ อ พิ จ ารณาความเป็ นไปได้ การสร้ างรายละเอี ย ด
โครงการที่ ส อดคล้ อ งกับ หัว ข้ อ ที่ ต้ อ งการศึก ษา และระดับ ของความเป็ นไปได้ ข อง
โครงการภายใต้ เ งื่ อ นไขต่ า งๆ ตามที่ นิ สิ ต สนใจ อาทิ การออกแบบที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้ อม การออกแบบเพื่อคนพิการหรื อผู้สงู อายุ การศึกษาและออกแบบวางผังชุมชน
และ การหาแนวทางการพั ฒ นาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เชิ ง วิ ช าการในการออกแบบ
สถาปั ตยกรรม เป็ นต้ น
Approaches in designing large-scale public buildings, site plans, community
plans, building technologies and special structures or other architectural types
according to interests and skills with the advisor; proposing a possible topic;
making a project in details, related to the topic and level of project possibilities
under several conditions which the student is interested in, such as ecological
design, universal design, community design and planning projects, and the
search for developing theories and academic concepts in architectural design.

701438

ระบบวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมและนิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Environmental Engineering and Ecological System
วิชาบังคับก่อน : 701337 ระบบอาคารและอุปกรณ์
แนวทางการออกแบบและวางผังงานสถาปั ตยกรรมให้ สอดคล้ องกับระบบวิศวกรรม
สิง่ แวดล้ อมและระบบนิเวศ กฎหมาย EIA กฎหมายสิง่ แวดล้ อมและพลังงาน
Approaches of designing and planning architectural works in accordance with
environmental engineering and ecological systems, the environmental impact
assessment law (EIA), environmental and energy law.
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701446

การวางผังและการออกแบบชุนชนเมือง
4(2-4-6)
Urban Planning and Design
วิวฒ
ั นาการการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์และชุมชนเมือง การสํารวจเมือง โครงสร้ างและ
ระบบการวางแผนพัฒนาประเทศ การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ าน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการวางผังเมือง และการออกแบบชุมชนเมือง
ตลอดจนแนวความคิดและการนําไปปฏิบตั ิ
Development of human and community settlement; city survey; structures and
systems of country development ; planning studying, collecting and analysing
information on physical conditions, economics and societies in order to make a
city plan and design a community; planning/design concepts and practices.

701451

2(2-0-4)
การจัดทําและประเมินโครงการทางสถาปั ตยกรรม
Architectural Programming and Assessment
กระบวนการจัดทําโครงการออกแบบทางสถาปั ตยกรรม ศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการและที่ตงั ้ ความเป็ นไปได้ ทางเศรษฐกิจ งบประมาณในการลงทุน ระยะเวลา
ดําเนินการ ตลอดจนความเป็ นไปได้ ทางสังคม การเมือง วิศวกรรม และสภาพแวดล้ อม
ทางกายภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทํารายละเอียดโครงการ รวมทังศึ
้ กษาแนวทาง
เบื ้องต้ นในการประเมินโครงการที่สง่ ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
Processes of making architectural programs; possibility of programs in
accordance with locations, economics, investment budgets, procedure
durations, and relevant factors including social, politic, engineering, and
physical environment; analysis of information related to making base-bid
specifications; basic approaches in evaluating programs which affect society
and environment.

701452

กฎหมายและการปฏิบตั วิ ิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Practice
กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ เอกสารสิทธิ์และขันตอนการขออนุ
้
ญาตที่เกี่ยวข้ อง
กับการปฏิบตั วิ ิชาชีพสถาปั ตยกรรม ศึกษาขันตอนต่
้
างๆในกระบวนการปฏิบตั วิ ิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ การเสนอผลงานออกแบบและ
รายละเอียดประกอบแบบ การบริหารและจัดการภายในสํานักงานสถาปนิก การจัดทํา
สัญญาและประกวดราคา
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Laws and regulations; certificates of ownership and procedures asking for
permissions, involving professional practice in architecture; processes of
professional practice in architecture; co-operation with engineers in different
fields; presentations of designed works and base-bid specifications;
administration and management in architectural offices; arrangement of signing
contracts and joining price competition.
701453

การประมาณราคาและการบริหารการก่อสร้ าง
2(2-0-4)
Cost Estimate and Construction Management
หลักการและระบบการประมาณราคา การถอดแบบ คํานวณปริมาณวัสดุ ราคาค่าวัสดุ
ต่อหน่วย ค่าแรงงาน ค่าใช้ จา่ ยในการก่อสร้ าง การคิดต้ นทุนกําไรตลอดจนการคิดภาษี
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ทฤษฎีการบริ หารและหลักการปฏิบตั ใิ นการควบคุมการก่อสร้ าง
อาคาร การจัดการองค์กรบริ หาร ธุรกิจก่อสร้ าง การวางแผนงานก่อสร้ างและ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิศวกร สถาปนิก เจ้ าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา
Principles and systems of cost estimation; calculation for material quantity,
price per item and construction expense; cost-benefit analysis; tax accounting
and other expenses; theories of administration and principles of buildingconstruction control; organisation management; construction business and
plan; relationship with engineers, architects, project owners, inspectors and
contractors.

701454

การฝึ กงาน
3 หน่วยกิต
Professional Training
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)
ฝึ กปฏิบตั งิ านและการฝึ กอบรม ด้ านสถาปั ตยกรรมในหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน เพื่อ
เสริมสร้ างประสบการณ์ในการปฏิบตั วิ ิชาชีพทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
Practice and training on architecture in governmental offices or private sectors
in order to enhance experiences in professional training both in Thailand and
other countries.
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701461

การสํารวจ
2(1-2-3)
Survey
หลักการสํารวจ เครื่ องมือในงานสํารวจ การวัดมุมและระยะทาง การทําระดับ เส้ นชัน้
ความสูง การสํารวจแนวทาง การทําแผนที่และการรังวัดเบื ้องต้ นในงานสถาปั ตยกรรม
Principles of surveying, survey eauipment, angle distance measurement,
leveling, contouring, Location, Survey Computer Cartography, Preliminary in
architecture.

701462

คอมพิวเตอร์ ขนสู
ั ้ งในการแสดงงานสถาปั ตยกรรม
3(1-4-4)
Advance Computer in Architecture
การศึกษาและฝึ กทักษะการสร้ างงานอนิเมชัน่ การตกแต่งภาพ การออกแบบแสงสว่าง
ั ้ ง และสภาพแวดล้ อม การประมวลผลขันสู
้ งในงาน
การสร้ างงานสามมิตขิ นสู
สถาปั ตยกรรมจากโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและแสดงงาน
สถาปั ตยกรรมได้ อย่างเหมาะสม
Study and practice in animation creation; image decoration; lighting design;
advanced 3D modeling and environment; advanced data processing in
architecture from program for properly enhancing design and presentation of
architecture.

701463

การทดลองเทคโนโลยีอาคาร
3(2-2-5)
Building Technology Experiment
ปฏิบตั กิ ารทดลองทางด้ านวัสดุศาสตร์ และรูปแบบโครงสร้ าง ศึกษาด้ านกลศาสตร์
สัมพันธ์ของโครงสร้ างที่ได้ แนวคิดมาจากธรรมชาติ ระบบโครงสร้ างอาคารจากระบบทาง
ชีวภาพและฟิ สกิ ส์กายภาพ การนําเอาวัสดุเหลือใช้ มาก่อสร้ างอาคาร รวมทังการศึ
้
กษา
กรรมวิธีการก่อสร้ างอาคารเพื่ออยูร่ ่วมกับสิง่ แวดล้ อมได้ อย่างเหมาะสม
Operational experiments in materials and form structures; mechanic relations
to structures inspired by nature; building systems from those of biology and
physical physics; use of recycled materials in constructing buildings; ways of
constructing buildings to harmonize with nature.

64

701464

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3(1-4-4)
Real Estate Development
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถานการณ์ในปั จจุบนั กระบวนการวางแผนและการ
ออกแบบ มาตรฐาน ประเภทของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง การเงิน การลงทุน การบริหารและการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
การศึกษากรณีศกึ ษาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน ตลอดจนการฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
Real estate development; current affairs; processes of planning and designing;
standards and types of real estate development; policy and law involved;
finances; investments; management and development of real estate projects;
case studies; real estate development in private sectors; practicing real estate
development.

701465

พลังงานและการออกแบบสถาปั ตยกรรม
2(2-0-4)
Energy Architecture Design
พลังงานพื ้นฐาน แหล่งกําเนิดพลังงานและสถานการณ์พลังงานในปั จจุบนั การศึกษาระดับ
สภาวะน่าสบายของมนุษย์ การปรับปรุงสภาพแวดล้ อมให้ เอื ้ออํานวยต่อการประหยัด
พลังงาน แนวทางในการอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร โดยการปรับปรุงอาคารและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การศึกษาแนวทางในการออกแบบอาคารให้ ประหยัดพลังงาน โดย
การเลือกใช้ วสั ดุและรูปแบบที่เหมาะสม รวมทังการทํ
้
าความเข้ าใจในระบบปรับอากาศและ
ระบบแสงสว่างในอาคาร ตลอดจนศึกษาถึงพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนที่จะ
นํามาใช้ ในอนาคต
Subtle energy, energy sources and present situations of energy; human
conditions of comfort; environmental improvement to support energy
conservation; ways of conserving energy in buildings by renovating them and
adjusting behaviours; approaches in designing buildings for energy conservation
by using appropriate materials and forms; understandings of air-conditioned and
lighting systems in buildings; studies of solar and renewable energy.
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701466

การอนุรักษ์ สถาปั ตยกรรม
3(2-3-5)
Architectural Preservation
ทฤษฎีการอนุรักษ์ สถาปั ตยกรรม การศึกษามาตรการการอนุรักษ์ และการบูรณะ
การศึกษาประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรมและบริ บทที่มีผลต่อการอนุรักษ์ สถาปั ตยกรรม
การปฏิบตั กิ ารสํารวจ รังวัด การตรวจสภาพอาคาร การลําดับความเสียหายของอาคาร
การลําดับการบูรณะ การสันนิษฐานและวิเคราะห์รูปแบบสถาปั ตยกรรม ตลอดจน
การเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์
Theories of architectural preservation; conservation and renovation acts; history
of architecture and context, affecting architectural conservation; operations in
surveys and measurements; building inspections and damage specifications;
orders of renovation; hypotheses and analyses of architectural forms;
recommendations for conservation approaches.

701467

ที่อยูอ่ าศัยของผู้มีรายได้ น้อย
2(2-0-4)
Shelter and Low Cost Housing
มาตรฐานและประเภทที่อยูอ่ าศัย ขันตอน
้
เกณฑ์และแนวความคิด ในการจัดที่อยูอ่ าศัย
สําหรับชุมชน ปั ญหาที่มีผลกระทบต่อที่อยูอ่ าศัยในเขตเมืองและชนบทของผู้มีรายได้ น้อย
Standards and types of housing; processes, regulations and concepts of
arranging residential areas for communities; problems affecting urban and
rural housing of low-income people.

701468

การคิดเชิงสร้ างสรรค์ในงานออกแบบ
3(3-0-6)
Creative Thinking in Designs
การศึกษาเรี ยนรู้และพัฒนาศักยภาพกระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์ โดยเนื ้อหาจะเน้ นให้
นิสติ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบได้ อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
Exploring the process of creative thinking and learning techniques of how to
make it happen which students are able to develop their own methods,
especially to apply creative skills to their design projects.
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701469

เมืองกับการอนุรักษ์
2(2-0-4)
Conservation and City
การศึกษาวิวฒ
ั นาการของทฤษฎีและแนวคิดด้ านมรดกทางวัฒนธรรม การศึกษาหลักการ
แนวคิด ด้ านการอนุรักษ์ อาคารและสภาพแวดล้ อมของไทยและสากล ศึกษาบริ บทด้ าน
สังคม วัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ และเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้ องในการอนุรักษ์ เมือง ศึกษา
องค์กร นโยบาย กฎหมายข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง และศึกษากระบวนการวางแผนอนุรักษ์
Study of concepts and theoretical development of cultural heritage; approaches
and principles of architectural and urban conservation in Thai and international
context; the social, cultural, historical and economic aspects of city in relation to
the urban conservation; organizations, policies and legislations in relation to
conservation; and conservation process.

701470

เมืองน่าอยูช่ มุ ชนยัง่ ยืน
2(2-0-4)
Liveable Towns and Sustainable Communities
การศึกษาหลักการและแนวทางการพัฒนาเมืองให้ นา่ อยู่ แนวความคิด รวมถึงแนวทาง
การปฏิบตั กิ ระบวนการที่ขบั เคลื่อนและนําไปสูค่ วามเป็ นเมืองน่าอยูแ่ ละยัง่ ยืน ศึกษา
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองและชุมชนให้ นา่ อยู่ การศึกษาเรี ยนรู้ผา่ นงาน
สถาปั ตยกรรมผังเมือง และผ่านการออกแบบสรรสร้ างสภาพแวดล้ อม อาทิ การออกแบบ
อาคารและพื ้นที่แวดล้ อม การออกแบบภูมิทศั น์ ภูมิสถาปั ตยกรรม การออกแบบพื ้นที่
สาธารณะในเมือง การวางระบบคมนาคมขนส่งจราจร การออกแบบเมืองที่เอื ้อประโยชน์
แก่การเดินเท้ า
Study of concepts and theoretical development of liveable towns; approaches
and principles for achieving liveable towns and sustainable communities; study
of factors affecting development for liveable towns and sustainable communities
through aspects of urban planning and environmental creativity such as design
for building and surrounding, landscape and landscape design, public space
design, transportation organization, town planning and design for walkway.
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701471

สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นภาคเหนือตอนล่าง
3(2-2-5)
The Vernacular Architecture of the Lower Northern Thailand
เป็ นรายวิชาที่ศกึ ษาเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย ตังแต่
้ สมัยสุโขทัยตราบจนปั จจุบนั รวมถึงอิทธิพลทางศิลปสถาปั ตยกรรม
ของประเทศที่อยูใ่ กล้ เคียง เช่น อาณาจักรล้ านนา กรุงศรี อยุธยา และพุกาม
The contents are about history of architecture in the lower northern part of
Thailand, since the Sukhothai period until the present day, and the cultural
influence of neighbor countries, for instance, Lanna, Ayudhaya, and Burmese
Pagan. The studies also include Buddhism cosmology, an architectural
analysis, architectural design concepts, materials, and structures.

701547

สัมมนาสถาปั ตยกรรม
1(0-3-1)
Architectural Seminar
สัมมนาในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับงานสถาปั ตยกรรมในประเด็นหัวข้ อจากนิสติ เสนอ
Studies and discussions on topics involving architectural works and are
proposed by students.

701555

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึ กปฏิบตั งิ านภายในหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชน หรื อต่างประเทศโดยได้ รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
Practice in the governmental or Private organization or in the foreign country
under the permission from the university.

701556

6 หน่วยกิต
การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
International Academic or Professional Training
ให้ นิสติ อบรมหรื อฝึ กงานในหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนด้ านสถาปั ตยกรรม หรื องานที่
เกี่ยวข้ อง โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําหลักสูตร
The professional training or practice in architecture, or any related area in
government sector or private company under the permission of program
committees.
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701598

การวิเคราะห์รายละเอียดโครงการทางสถาปั ตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Program Analysis
ระเบียบและวิธีวิจยั ในระดับปริญญาตรี การทบทวนวรรณกรรม การเขียนเชิงวิชาการ
การทํากรณีศกึ ษา การตังคํ
้ าถาม ประเด็นและหัวข้ อวิจยั ทางสถาปั ตยกรรม การเขียน
เสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ทฤษฏีการออกแบบงานสถาปั ตยกรรม การศึกษาข้ อมูลความ
เป็ นไปได้ แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์โครงการทางสถาปั ตยกรรม การเก็บรวบรวม
ข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทํารายละเอียดในการออกแบบ
Research methodology at undergraduate level; literature reviews; academic
writings; case studies; raising questions; issues and topic of architectural
research; writing thesis proposals; project and thesis topic; theories of
architectural design; case studies of possibility; concepts and analytical
methods on architectural structures; data collection and analysis in order to
make details in design.

701599

วิทยานิพนธ์ทางสถาปั ตยกรรม
9 หน่วยกิต
Thesis in Architecture
วิชาบังคับก่อน : 701419 การออกแบบสถาปั ตยกรรมหัวข้ อพิเศษ
701438 ระบบวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมและนิเวศวิทยา
701598 การวิเคราะห์รายละเอียดโครงการทางสถาปั ตยกรรม
สรุปรวบรวมองค์ความรู้ทางสถาปั ตยกรรมเพื่อนํามาใช้ ในการออกแบบ ตามรายละเอียด
โครงการ ข้ อมูล และแนวคิดที่ได้ ศกึ ษาไว้ ในรายวิชา 701598 การพัฒนาและเสนอแนวคิด
ในการออกแบบ การออกแบบโครงสร้ างและงานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้ อง การเขียนแบบ
การจัดทําหุน่ จําลอง และการนําเสนอผลงานการออกแบบ
Applying architectural knowledge into design, according to the project detaits,
information and concept, studied in Course 701598 development and
proposition of design ideas; design of engineering structures and systems
involved; archtitectural presentation including drawings, models, and oral
presentation.
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้ วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็ น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี ้
3.1.6.1 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจําสาขาวิชา
701 หมายถึง สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
3.1.6.2 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักหน่วย : แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
1
หมายถึง กลุม่ วิชาหลักสาขา
2
หมายถึง กลุม่ วิชาพื ้นฐาน
3
หมายถึง กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
4
หมายถึง กลุม่ วิชาสนับสนุนสาขา
5
หมายถึง กลุม่ วิชาปฏิบตั วิ ิชาชีพ
6 , 7 หมายถึง กลุม่ วิชาเลือก
9
หมายถึง วิทยานิพนธ์
เลขหลักร้ อย : แสดงชันปี
้ และระดับ
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสูตร และอาจารย์ รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
1 นายสุทศั น์ เยี่ยมวัฒนา

2

3

นางสาวกรธิชา อุน่ ไพร

นายกีรติ สัทธานนท์

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
4-1014-00007-374 ผศ.

3-6502-00503-643 อาจารย์

3-6201-00637-01-8 อาจารย์

วุฒกิ ารศึกษา / สาขา
สถ.ม.
(เทคโนโลยีอาคาร)
สถ.บ.
สถ.ม.
(สถาปั ตยกรรม)
สถ.บ.
สถ.ม.
(การออกแบบชุมชน)
สถ.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา

2541
2535
2549
2546
2547
2544
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ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
4 นายภูดิท เงารังษี

5

นายสุรเชษฐ์ เกษมศิริ

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
3-1009-03630-536 อาจารย์

5-4507-00002-119 อาจารย์

วุฒกิ ารศึกษา / สาขา
MBEnv
(Sustainable
Development)
สถ.บ.
สถ.ม.
(การออกแบบชุมชน)

สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย
University of
New South
Wales (Australia)
มหาวิทยาลัย
รังสิต
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา

2547

2544
2545

สถ.บ.

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

2543

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3-1009-03630-49-3
3-6599-00154-494

ตําแหน่ ง

วุฒกิ ารศึกษา

ผศ.
ผศ.

สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.LA (Landscape Architecture),
University of Melbourne
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Infrastructure Planning
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
สถ.ม. (สถาปั ตยกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถ.ม. (การออกแบบชุมชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถ.ม. (การจัดการสถาปั ตยกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
1. นายเฉลิมชัย เงารังษี
2. นางศิริรัตน์ มุณีสว่าง

3.

นายสุทศั น์ เยี่ยมวัฒนา

4-1014-00007-374

ผศ.

4.

3-1008-00211-441

ผศ.

5.

นางสาวสุวรรณา
รองวิริยะพานิช
นางสาวกรธิชา อุ่นไพร

3-6502-00503-643

อาจารย์

6.

นายกีรติ สัทธานนท์

3-6201-00637-01-8 อาจารย์

7.

นางสาวช่อเพชร
พานระลึก

3-6501-01132-17-3 อาจารย์
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ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
8. นายณัฐพงษ์ ไผทฉันท์

9.

10.

11.

12.

13.

14.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
วุฒกิ ารศึกษา
บัตรประชาชน
3-1201-00670-16-8 อาจารย์ สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
Master of Project Management
(M.PMgt), Royal Melbourne
Institute of Technology University
(RMIT)
นายทรงพจน์ สายสืบ
3-6599-00553-24-1 อาจารย์ สถ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถ.ม. (ภายใน) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีรัช จรัสกําจรกูล
3-6599-00506-22-6 อาจารย์ สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม. (คอมพิวเตอร์ ในงาน
สถาปั ตยกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
นายนพคุณ ต่อวงศ์
3-1006-02892-40-0 อาจารย์ สถ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.ม.(สถาปั ตยกรรมไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.นวลวรรณ ทวยเจริ ญ 3-1002-00491-47-8 อาจารย์ สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science in Built
Environment (Light and
Lighting), University College
London
Ph.D in Architecture, The
University of Sheffield
ดร.นัฎฐิ กา นวพันธุ์
3-1022-01118-11-0 อาจารย์ สถ.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
M.A. (Urban Conservation),
The University of Newcastle
upon Tyne
Ph.D,The University of Newcastle
upon Tyne
นายปรี ชา เมฆทิพย์พาชัย 3-1004-00168-39-5 อาจารย์ สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
Master of Art in integrated design
(MAID), Hochschule Anhalt
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ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
วุฒกิ ารศึกษา
ที่
บัตรประชาชน
15. นายพูนเพิ่ม วัฒนวงษ์ คีรี 3-1014-01096-55-1 อาจารย์ สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.ม. (เขตร้ อน) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
3-6599-00221-20-5 อาจารย์ สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
16. ดร.ภณ วชิระนิเวศ
คพ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D (Property, Construction
and Project Management),
Royal Melboume Institute of
Technolgy University
17. นายภูดทิ เงารังษี
3-1009-03630-536 อาจารย์ สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
MBEnv (Sustainable
Development), The University of
New South Wales
18. นายวัชริ นทร์ จินต์วฒ
ุ ิ
3-6599-00486-82-9
ผศ.
สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
Dipi-ing. Architecture (Building
Construction) Kassl University,
Germany
Ph.D in Architecture, The
University Technology of Sydney
19. ดร.วิตยิ า ปิ ดตังนาโพธิ์ 3-4499-00024-35-6 อาจารย์ สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.SC (Urban Environmental
Management), Asian Institute of
Technology
Ph.D in Town and Regional
Planning, The University of
Sheffield
20. นายศิโรดม เสือคล้ าย
3-6507-00131-026 อาจารย์ สถ.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.ม. (สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
21. นายศุภกิจ ยิ ้มสรวล

22.

23.

24.

25.

26.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
วุฒกิ ารศึกษา
บัตรประชาชน
3-1499-00009-36-7 อาจารย์ สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สันต์ จันทร์ สมศักดิ์ 3-1006-00455-52-5 อาจารย์ สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Arch. (Sustainble Design),
The University of Auckland
Ph.D in Architecture, The
University of Auckland
นายสิทธิพงษ์ เพิ่มพิทกั ษ์ 3-1017-00354-09-8 อาจารย์ สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
3-4099-00532-38-5 อาจารย์ สถ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
M.Arch (Sustainble Design),
The University of Auckland
Ph.D in Architecture, The
University of Auckland
นายสุรเชษฐ์ เกษมศิริ 5-4507-00002-119 อาจารย์ สถ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายอนัสพงษ์
3-6498-00126-28-6 อาจารย์ ศ.บ. (ศิลปะไทย)
ไกรเกรี ยงศรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์
สถาปั ตยกรรม) มหาวิทยาศิลปากร

4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต มีความต้ องการให้ บณ
ั ฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้ าสูก่ ารทํางานจริ ง ดังนันในหลั
้
กสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึ กให้
นักศึกษารู้จกั การประยุกต์ใช้ ความรู้ที่เรี ยนมา มาใช้ กบั สภาพการทํางานจริง และเพื่อเป็ นการเตรี ยมความ
พร้ อมในทุกๆด้ าน ก่อนออกไปทํางานจริง โดยหลักสูตรได้ จดั ให้ มีรายวิชาฝึ กงาน ซึง่ นิสติ สามารถไป
ปฏิบตั กิ ารฝึ กงานได้ ในประเทศหรื อต่างประเทศ จํานวน 3 หน่วยกิต ในแผนการจัดการศึกษาตามแผนที่ 1
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การปฏิบตั กิ ารฝึ กงาน
701454 การฝึ กงาน
3 หน่วยกิต
Professional Training
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม,)
และมีรายวิชา สหกิจศึกษาและการฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ จํานวน 6 หน่วยกิต
ในแผนการจัดการศึกษาตามแผนที่ 2
701555
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต หรื อ
Co-operative Education
701556
การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
International Academic or Professional Training
4.1. ผลการเรี ยนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี ้
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สจุ ริต มีความรับผิดชอบทังต่
้ อตนเองและสังคมและเป็ นผู้มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม
3. มีวินยั ตรงต่อเวลา
4. สามารถคิดอย่างสร้ างสรรค์ประกอบด้ วยจินตนาการแก้ ไขปั ญหาในการออกแบบที่ซบั ซ้ อนหรื อ
เสนอแนวทางในการแก้ ไข ที่ผสานประโยชน์ใช้ สอย ความงาม และเทคโนโลยี บริบททางสังคม
และวัฒนธรรมเข้ าด้ วยกัน
5. มีภาวการณ์เป็ นผู้นํา หรื อผู้ตามที่ดี รู้จกั การทํางานร่วมกับผู้อื่น สามารถลําดับและแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
โดยใช้ หลักธรรมาภิบาล
6. มีทกั ษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และนําเสนอผลงาน ทังการพู
้
ด การเขียน และ
การใช้ สื่ออื่นๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
7. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั วิ ิชาชีพอย่างเหมาะสม
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชันปี
้ ที่ 4 (กรณีจดั การศึกษาแผน 1)
หรื อ ภาคการศึกษาต้ นของชันปี
้ ที่ 5 (กรณีจดั การศึกษาแผน 2)
4.3 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (กรณีจดั การศึกษาแผน 1)
6 หน่วยกิต (กรณีจดั การศึกษาแผน 2)
4.4 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาภาคฤดูร้อน ของชันปี
้ ที่ 4 การศึกษา (กรณีจดั การศึกษาแผน 1)
จัดเต็มเวลาภาคการศึกษาต้ น ของชันปี
้ ที่ 5 (กรณีจดั การศึกษาแผน 2)
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4.5 การเตรียมการ
กําหนดให้ นิสติ ต้ องเข้ ารับการฝึ กงานอย่างน้ อย 270 ชัว่ โมง (กรณีจดั การศึกษาแผน 1)
หรื อสหกิจศึกษาหรื อการฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา (กรณีจดั การศึกษาแผน 2)
ก่อนที่นิสติ จะสําเร็ จการศึกษา และมีการจัดทําฐานข้ อมูลแหล่งฝึ กงานเพื่อเผยแพร่ตอ่ นิสติ
4.6 กระบวนการประเมินผล
มีโครงการติดตามและประเมินผลนิสติ ฝึ กงานจากผู้ประกอบการ พร้ อมทังแนวทางในการ
้
พัฒนาเป็ นประจํา โดยสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ นิสติ ในด้ านต่างๆ
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
้
การ
หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้ กําหนดให้ นิสิตได้ เรี ยนรู้กระบวนการและขันตอน
สร้ างโครงงานวิทยานิพนธ์ ในรายวิชา 701598 การวิเคราะห์ รายละเอียดโครงการทางสถาปั ตยกรรม
และรายวิชา 701599 วิทยานิพนธ์ สถาปั ตยกรรม โดยกําหนดให้ นิสิตทําการค้ นคว้ าข้ อมูลในเรื่ องของ
หัวข้ อโครงการวิทยานิพนธ์ ทฤษฎีการออกแบบงานสถาปั ตยกรรม โครงการกรณีศกึ ษา การศึกษาข้ อมูล
ความเป็ นไปได้ แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์โครงการทางสถาปั ตยกรรม การวิพากษ์ วรรณกรรม การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทํารายละเอียดในการออกแบบ รวมไปถึงการพัฒนาและเสนอ
ความคิดในการออกแบบ การออกแบบโครงสร้ างและงานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้ อง การเขียนแบบ การ
จัดทําหุ่นจําลอง การนําเสนอผลงานการออกแบบ
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
1. มีวินยั ตรงต่อเวลา
2. มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้ อม สังคมและวัฒนธรรม
3. มีความรู้และความเข้ าใจหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื ้อหาของสาขาวิชาชีพ
4. มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องและศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
5. สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูล และนําหลักการ ทฤษฎี และความรู้อื่นๆเข้ ามาสร้ างแนวทาง และ
แก้ ไขปั ญหาในการปฏิบตั วิ ชิ าชีพอย่างเหมาะสม
6. สามารถค้ นวิเคราะห์เชื่อมโยง และทําความเข้ าใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล โดยบูรณาการ
ความรู้ในหลายๆด้ าน และสังเคราะห์แนวคิด เพื่อนําข้ อมูล มาใช้ ในการออกแบบและ/หรื อ
สร้ างสรรค์ตามกระบวนการทํางาน
7. สามารถคิดอย่างสร้ างสรรค์ประกอบด้ วยจินตนาการ แก้ ไขปั ญหาในการออกแบบที่ซบั ซ้ อน
หรื อเสนอแนวทางในการแก้ ไข ที่ผสานประโยชน์ใช้ สอย ความงาม และเทคโนโลยี บริบททางสิง่ แวดล้ อม สังคมและวัฒนธรรม เข้ าด้ วยกัน
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8. มีทกั ษะทางการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็น ถ่ายทอดความรู้และนําเสนอผลงาน ทังการ
้
พูด การเขียน และการใช้ สื่ออื่นๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
9. มีกระบวนการทางความคิดและการทํางานอย่างเป็ นระบบ
10. มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสารข่าวสารให้ เป็ นที่เข้ าใจได้ ถกู ต้ อง
้
ด การเขียน
11. มีทกั ษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และนําเสนอผลงาน ทังการพู
และการใช้ สื่ออื่นๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
5.3 ช่ วงเวลา
แผน 1 ปี การศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาต้ น และภาคการศึกษาปลาย
แผน 2 ปี การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย และปี การศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
รายวิชา 701598 การวิเคราะห์รายละเอียดโครงการทางสถาปั ตยกรรม 3 หน่วยกิต
รายวิชา 701599 วิทยานิพนธ์สถาปั ตยกรรม 9 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. คณะกรรมการดําเนินการรายวิชาเป็ นผู้รับผิดชอบการดําเนินการในรายวิชาฯ ทําการยก
ร่างระเบียบปฏิบตั แิ ละวิธีดําเนินการรายวิชาฯ และแต่งตังกรรมการที
้
่ปรึกษาเฉพาะเรื่ อง
2. กลุม่ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นกลุม่ อาจารย์ที่ให้ คําปรึกษาแก่นิสติ ภายในกลุม่ โดยนิสติ จะเป็ นผู้
เลือกกลุม่ อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นิสติ สนใจ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นอาจารย์ที่อยูใ่ นแต่ละกลุม่ โดยทําหน้ าที่ให้ คําแนะนํากับนิสติ ในที่
ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากคุณ ภาพของโครงงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ นิ สิ ต ทํ า การส่ ง โดยแบ่ ง ออกเป็ นการ
ประเมินผลจากอาจารย์ ที่ปรึ กษา การประเมินผลจากกลุ่มอาจารย์ ที่ปรึ กษา และการประเมินผลจาก
คณะกรรมการพิจารณาโครงงานวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4. ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ตระหนักถึงจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ส่ง เสริ ม และสอดแทรกให้ นัก ศึก ษามี จ รรยาบรรณใน
วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปั ญญาและข้ อมูลส่วนบุคคล
การใช้ เทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาสั ง คมที่ ถู ก ต้ อง
นอกจากนี อ้ าจมี ก ารจั ด ค่ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ให้
นัก ศึ ก ษามี โ อกาสประยุก ต์ ห รื อ เผยแพร่ ค วามรู้ ที่ ไ ด้
ศึกษามา
มีความรอบรู้ ทางวิชาการและการปฏิบตั ิ
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้ องปูพื น้ ฐานของศาสตร์
วิชาชีพสถาปั ตยกรรม รวมถึงศาสตร์ อื่นๆที่ และสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
มีปฏิบัติการ แบบฝึ กหัด โครงงาน และกรณี ศึกษาให้
เกี่ยวข้ อง และสามารถบูรณาการได้ อย่าง
นักศึกษาเข้ าใจการประยุกต์องค์ความรู้กบั ปั ญหาจริง
เหมาะสม
รายวิชาเลือกที่เปิ ดสอนต้ องต่อยอดความรู้ พื ้นฐานใน
มีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ ้นทังในด้
้ านองค์
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ภาคบังคับ และปรับตามวิวฒ
ั นาการของศาสตร์ มีโจทย์
และสร้ างสรรค์
ปั ญหาที่ ท้ าทายให้ นัก ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ ในการ
พัฒนาศักยภาพ
มีความคิดสร้ างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ ได้ ทุกรายวิชาต้ องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึ กหัด หรื อโครงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกคิด ฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กแก้ ปัญหา แทนการ
ท่องจํา
มีทศั นคติที่ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกับผู้อื่น โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ จะจัดแบบ
รับผิดชอบในงานที่ปฏิบตั ิ ตรงต่อเวลา และ กลุ่มหรื อคณะทํางาน แทนที่จะเป็ นแบบงานเดี่ยว เพื่อ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ส่งเสริมให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกฝนการทํางานเป็ นหมูค่ ณะ
มีทกั ษะในการสื่อสาร ทักษะทางเรขนิเทศ ต้ องมี การมอบหมายงานให้ นักศึกษาได้ สืบค้ น ข้ อมูล
และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม รวบรวมความรู้ ที่นอกเหนือจากที่ได้ นําเสนอในชันเรี
้ ยน
และมีประสิทธิภาพในการประกอบวิชาชีพ และเผยแพร่ ความรู้ ที่ได้ ระหว่างนักศึกษาด้ วยกัน หรื อ
ให้ กบั ผู้สนใจภายนอก
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2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้ องมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้ สามารถดําเนินชีวิตร่ วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม นอกจากนันงานสถาปั
้
ตยกรรมเป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัย
ในชีวิต ความสําเร็ จทางธุรกิจ ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้ างจําเป็ นต้ องมีความรับผิดชอบต่อผลที่
เกิดขึ ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้ องพยายามสอดแทรก
เรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนีท้ งั ้ 4 ข้ อ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริ ยธรรมไปพร้ อมกับ
วิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทัง้ อาจารย์ ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม และจริ ยธรรมอย่างน้ อย 4 ข้ อ
ตามที่ระบุไว้
้ อตนเองและสังคมและ
(1) มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สจุ ริต มีความรับผิดชอบทังต่
เป็ นผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม
(3) มีวินยั ตรงต่อเวลา
(4) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้ อม สังคม และวัฒนธรรม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้ มีวฒ
ั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้ นการ
เข้ าชัน้ เรี ยนให้ ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาต้ องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนันต้
้ องฝึ กให้ ร้ ู หน้ าที่ของการเป็ นผู้นํากลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้ องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้ านของผู้อื่น และมีความตระหนักของ
ผลกระทบในการออกแบบสถาปั ตยกรรมต่อสังคม เป็ นต้ น นอกจากนี ้อาจารย์ผ้ สู อนทุกคนต้ องสอดแทรก
้ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น
เรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทังมี
การยกย่องนักศึกษาที่ ทําดี ทํ าประโยชน์ แก่ส่วนรวมและเสียสละ มีการจัดอบรมและสัมมนาเกี่ ยวกับ
วิ ช าชี พ และผลกระทบกับ สัง คม อาทิ เ ช่ น ในเรื่ อ งของกฎหมายและข้ อ บัง คับ ต่ า งๆ เทศบัญ ญัติ แ ละ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและสภาวะโลกร้ อน
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้ าชันเรี
้ ยน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้ อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
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- ประเมินจากผลการออกแบบในการคํานึงถึงกฎหมาย เทศบัญญัตติ า่ งๆ และผลกระทบต่อ
สังคมและคุณภาพชีวิต รวมไปถึงสิง่ แวดล้ อม
นอกจากนัน้ หลักสูตรสถาปั ตยกรรมต้ องมีวิชาเกี่ยวกับ จริ ยธรรมและกฏหมายวิชาชีพทาง
สถาปั ตยกรรม อาจารย์ที่สอนต้ องจัดให้ มีการวัดมาตรฐานในด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึง่
ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นข้ อสอบ อาจใช้ การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนน
ในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมให้ เป็ นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไม่ผา่ นเกณฑ์ อาจต้ องทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษา
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
นัก ศึก ษาต้ อ งมี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ สาขาวิ ช าที่ ศึก ษาในสาขาสถาปั ต ยกรรม มี คุณ ธรรม
จริ ยธรรม และความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานันต้
้ องเป็ นสิ่งที่นกั ศึกษาต้ องรู้ เพื่อใช้ ประกอบอาชีพและ
้ ต้องครอบคลุมสิง่ ต่อไปนี ้
ช่วยพัฒนาสังคม ดังนันมาตรฐานความรู
้
(1) มีความรู้และความเข้ าใจหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื ้อหาของสาขาวิชาชีพ
(2) มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องและศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
(3) สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูล และนําหลักการ ทฤษฎี และความรู้อื่นๆ เข้ ามาสร้ างแนวทางและ
แก้ ไขปั ญหาในการปฏิบตั วิ ชิ าชีพอย่างเหมาะสม
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1)
ใช้ การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้ นหลักการทางทฤษฎีและการออกแบบ เช่น
นอกจากการตรวจแบบและการประเมินหลัก จัดให้ มีการทํา workshop ร่วมทังในสถาบั
้
นและกับสถาบัน
อื่นๆ
้ ้ให้ เป็ นไปตามลักษณะของ
(2) การสอนโดยประยุกต์ใช้ ทางปฏิบตั ิในสภาพแวดล้ อมจริ ง ทังนี
รายวิชาตลอดจนเนื ้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี ้ควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้ จากสถานการณ์จริ งโดย
การศึกษาดูงานหรื อเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ องตลอดจนฝึ ก
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
(3) การดูงานกรณีศกึ ษาต่างๆ ที่เป็ นอาคารจริง
(4) มีการจัดการสอนในวิชาเลือกที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมที่หลากหลาย
(5) มีการจัดกิจกรรมทางด้ านการสัมมนาและประชุมวิชาการต่างๆ ทางด้ านสถาปั ตยกรรมและ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ขิ องนักศึกษา ในด้ านต่าง ๆ คือ
(1) ประเมินจากผลงานการออกแบบอาคารประเภทต่างๆ
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(2) สอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
การทดสอบมาตรฐานนี ้สามารถทําได้ โดยการทดสอบจากข้ อสอบของแต่ละวิชาในชันเรี
้ ยน
ตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาอยูใ่ นหลักสูตร
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
นัก ศึก ษาต้ อ งสามารถพัฒ นาตนเองและประกอบวิ ช าชี พ ได้ โ ดยพึ่ ง ตนเองได้ เ มื่ อ จบ
การศึก ษาแล้ ว ดัง นัน้ นัก ศึก ษาจํ า เป็ นต้ อ งได้ รั บ การพัฒ นาทัก ษะทางปั ญ ญาไปพร้ อมกับ คุณ ธรรม
จริ ยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศกึ ษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้ นให้ นกั ศึกษาคิดหา
้
ดด้ วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะ
เหตุผล เข้ าใจที่มาและสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ ปัญหารวมทังแนวคิ
ท่องจํา นักศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ า่ ง ๆ จากการสอนเพื่อให้ เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี ้
(1) สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง และทําความเข้ าใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล โดยบูรณาการความรู้ใน
หลายๆด้ าน และสังเคราะห์ แนวคิด เพื่อออกแบบและ /หรื อสร้ างสรรค์ ตามกระบวนการ
ทํางาน
(2) สามารถคิดอย่างสร้ างสรรค์ประกอบด้ วยจินตนาการ แก้ ไขปั ญหาในการออกแบบที่ซบั ซ้ อน
หรื อเสนอแนวทางในการแก้ ไข ที่ผสานประโยชน์ใช้ สอย ความงาม และเทคโนโลยี บริ บท
ทางสังคมและวัฒนธรรม เข้ าด้ วยกัน
(3) มีทกั ษะในเรื่ องมิตสิ มั พันธ์ที่สามารถเข้ าใจ ที่วา่ งและรูปทรง
(4) มีกระบวนการทางความคิดและการทํางานอย่างเป็ นระบบ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
(1) การตรวจแบบ และแสดงแบบอาคารประเภทต่างๆที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้นในแต่ละชันปี
้
(2) การอภิปรายกลุ่มและการทํา workshop ในสถาบันและกับสถาบันอื่นๆ เพื่อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มโอกาสในการออกแบบ
(3) ให้ นักศึกษามี โอกาสปฏิบตั ิจริ งโดยอาจเข้ าร่ วมกับองค์กรหรื อเป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจัย
ต่างๆ
(4) กรณีศกึ ษาอาคารประเภทที่อยูใ่ นการเรี ยนวิชาออกแบบสถาปั ตยกรรม
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะทางปั ญญานี ้สามารถทําได้ ดังนี ้
(1) การมีระบบการตรวจแบบที่เคร่ งครัดและมีการวัดผลเป็ นระยะเพื่อเป็ นการตรวจสอบความรู้
และทักษะให้ ตรงกับเกณฑ์ที่ต้องการ
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(2) มี ก ารประเมิ น ผลการอภิ ป รายกลุ่ม และการทํ า workshop เพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง และเป็ น
แนวทางให้ กบั นิสติ และอาจารย์ในการพัฒนาการออกแบบและองค์ความรู้ตอ่ ไป
(3) การออกข้ อ สอบที่ ใ ห้ นัก ศึก ษาแก้ ปั ญ หา อธิ บ ายแนวคิ ด ของการแก้ ปั ญหา และวิ ธี ก าร
แก้ ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรี ยนมา หลีกเลี่ยงข้ อสอบที่เป็ นการเลือกคําตอบที่ถกู มา
คําตอบเดียวจากกลุม่ คําตอบที่ให้ มา ไม่ควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
(4) ประเมิน ตามสภาพจริ ง จากผลงาน และการปฏิบัติข องนัก ศึก ษา เช่น ประเมิ น จากการ
นําเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เพื่อเอามาเป็ นผล
้ ธีการเรี ยนการสอนและเนื ้อหาต่างๆ เป็ นต้ น
ที่นํามาวิเคราะห์ปรับปรุงทังวิ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
นักศึกษาต้ องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้ องกับคนที่ไม่ร้ ู จกั มาก่อน คน
ที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็ นผู้บงั คับบัญชา หรื อคนที่จะมาอยู่ใต้ บงั คับบัญชา ความสามารถ
ที่ จ ะปรั บตัว ให้ เ ข้ า กับ กลุ่ม คนต่า ง ๆ เป็ นเรื่ อ งจํ า เป็ นอย่า งยิ่ ง ดัง นัน้ อาจารย์ ต้ อ งสอดแทรกวิ ธี ก ารที่
เกี่ ยวข้ องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนีใ้ ห้ นักศึกษาระหว่างที่ สอนวิชา หรื ออาจให้ นักศึกษาไปเรี ยนวิชา
ทางด้ านสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัตติ า่ ง ๆ ดังนี ้
(1) มีภาวะการเป็ นผู้นํา หรื อผู้ตามที่ดี รู้ จกั การทํางานร่ วมกับผู้อื่น สามารถลําดับความสําคัญ
และแก้ ไขข้ อขัดแย้ งโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล
(2) มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสารข่าวสารให้ เป็ นที่เข้ าใจได้ ถกู ต้ อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรั บผิดชอบ
ใช้ การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่น ข้ ามหลักสูตร หรื อต้ องค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ คลอื่น หรื อผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวัง ในผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว บุค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั งิ านได้ เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผู้นํา
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2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รั บผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชัน้
เรี ยน และสังเกตจากพฤติกรรมที่ แสดงออกในการร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ และความครบถ้ วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้ อมูลที่ได้ และมีการประเมินความพึงพอใจด้ วยแบบสอบถามจากผู้ประกอบการทังในช่
้ วง
ฝึ กงานและหลังจบการศึกษา
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาต้ องมีทกั ษะการวิเคราะห์สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขันตํ
้ ่าดังนี ้
(1) มีทกั ษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และนําเสนอผลงาน ทังการพู
้
ด การเขียน
และการใช้ สื่ออื่นๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
(2) สามารถนําการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั วิ ิชาชีพอย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั วิ ิชาชีพอย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี ้อาจ
ทําได้ ในระหว่างการสอน โดยอาจให้ นกั ศึกษาแก้ ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ ปัญหา และให้ นําเสนอแนวคิดของการแก้ ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อ
นักศึกษาในชันเรี
้ ยน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุม่ นักศึกษา
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้ นกั ศึกษาได้ วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริ ง และนําเสนอการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม เรี ยนรู้เทคนิคการประยุกต์การ
ออกแบบสถาปั ตยกรรมในอาคารประเภทต่างๆ
(3) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหลากหลายรูปแบบและวิธีการให้ เหมาะสมกับผู้ฟังและผู้นําเสนอ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ ทฤษฎี การเลือกใช้ เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้ อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้ อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่ องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชันเรี
้ ยน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรั บผิดชอบรอง
 ไม่ มี
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4

4.1

4.2

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3

          











          











          











          











          











1.1

1.3

3. ทักษะทางปั ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ
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2.1 วิชาพื ้นฐาน
701121 การออกแบบเบื ้องต้ น
(Fundamental Design)
701122 ศิลปนิยม
(Arts Appreciation)
701123 การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปั ตยกรรม
(Architectural Drawing and Presentation)
701124 ประวัติศาสตร์ การตังถิ
้ ่นฐานมนุษย์
และงานสถาปั ตยกรรม
(History of Human Settlement and
Architecture)
701225 สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น
(Vernacular Architecture)

1.2

2. ความรู้

84
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.3

1.4

2.1

2.2

3. ทักษะทางปั ญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ
3.4
4.1
4.2

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3
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701326 ประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมไทย
(History of Thai Architecture)
701327 สถาปั ตยกรรมไทย
(Thai Architecture)
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.1.1 กลุ่มวิชาหลักสาขา
701111 การออกแบบสถาปั ตยกรรม 1
(Architectural Design Studio I)
701112 ระบบโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรม
(Structure System in Architecture)
701213 การออกแบบสถาปั ตยกรรม 2
(Architectural Design Studio II)
701214 การออกแบบสถาปั ตยกรรม 3
(Architectural Design Studio III)

1.2

2. ความรู้

85
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.3

1.4

2.1

2.2

3. ทักษะทางปั ญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่ างบุคคล
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
และความรั บผิดชอบ
สารสนเทศ
3.4
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
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701315 การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 1
(Architectural Design for Sustainability I )
701316 แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีการออกแบบ
สถาปั ตยกรรม
(Architectural Design Concept ,
Philosophy and Theory)
701317 การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 2
(Architectural Design for Sustainability II)
701418 การออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน 3
(Architectural Design for Sustainability III)
701419 การออกแบบสถาปั ตยกรรมหัวข้ อพิเศษ
(Special Topic in Architectural
Design Studio)
2.2.1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
701131 ระบบการก่อสร้ างเบื ้องต้ นและวัสดุ
(Basic Building Construction System
and Material)

1.2

2. ความรู้

86
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.3

1.4

2.1

2.2

3. ทักษะทางปั ญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ
4.1
4.2

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3
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701132 โครงสร้ างและระบบอาคาร 1
(Construction and Building System I)
701233 สถาปั ตยกรรมเขตร้ อนชื ้น
(Tropical Architecture)
701234 โครงสร้ างและระบบอาคาร 2
(Construction and Building System II)
701235 โครงสร้ างและระบบอาคาร 3
(Construction and Building System III)
701336 โครงสร้ างและระบบอาคารขนาดใหญ่
(Large-scale Building Construction and
Building System)
701337 ระบบอาคารและอุปกรณ์
(Building System and Equipment)
701438 ระบบวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมและ
นิเวศวิทยา
(Environment Engineering and
Ecological System)

1.2

2. ความรู้

87
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1
2.2.1.3 กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา
205200* การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
(Communicative English for Specific
Purposes)
205201* การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการ
วิเคราะห์เชิงวิชาการ
(Communicative English for
Academic Analysis)
205202* การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการ
นําเสนอผลงาน
(Communicative English for
Research Presentation)
701341 คอมพิวเตอร์ สองมิติในการแสดงงาน
สถาปั ตยกรรม
(2D Computer in Architectural
Presentation)

1.2

1.3

1.4

2. ความรู้

2.1

2.2

3. ทักษะทางปั ญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ
4.1
4.2

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3



  









  









  











          

หมายเหตุ * ได้ เทียบผลการเรี ยนรู้เข้ าสูผ่ ลการเรี ยนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรนี ้แล้ ว
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.3

1.4

2.1

2.2

3. ทักษะทางปั ญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ
4.1
4.2

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3
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701342 สถาปั ตยกรรมกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(Architecture and Sustainable ฏ
Development)
701343 วางผังบริเวณ และภูมิสถาปั ตยกรรม
(Site Planning and Landscape
Architecture)
701344 คอมพิวเตอร์ สามมิติในการแสดงงาน
สถาปั ตยกรรม
(3D Computer in Architectural
Presentation)
701345 สถาปั ตยกรรมภายใน
(Interior Architecture)
701446 การวางผังและการออกแบบชุมชนเมือง
(Urban Planning and Design)
701547 สัมมนาสถาปั ตยกรรม
(Architectural Seminar)

1.2

2. ความรู้
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3

1.4

2. ความรู้

2.1

2.2

3. ทักษะทางปั ญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ
4.1
4.2

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3

2.2.1.4 กลุ่มวิชาปฏิบัตวิ ชิ าชีพ

          











          











          









          











          











          













89

701451 การจัดทําและประเมินโครงการทาง
สถาปั ตยกรรม
(Architectural Programming and
Assessment)
701452 กฎหมายและการปฏิบตั ิวิชาชีพ
(Law and Professional Practice)
701453 การประมาณราคาและการบริหารการก่อสร้ าง
(Cost Estimate and Construction
Management)
701454 การฝึ กงาน
(Professional Training)
701555 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
701556 การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
(International Academic or
Professional Training

90
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.3

1.4

2.1

2.2

3. ทักษะทางปั ญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคล
และความรั บผิดชอบ
4.1
4.2

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3
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2.2.1.5 กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
701598 การวิเคราะห์รายละเอียดโครงการทาง
สถาปั ตยกรรม
(Architectural Program Analysis)
701599 วิทยานิพนธ์ทางสถาปั ตยกรรม
(Thesis in Architecture)
2.2.2 วิชาเลือก
701461 สํารวจ
(Survey)
701462 คอมพิวเตอร์ ชนสู
ั ้ งในการแสดงงาน
สถาปั ตยกรรม
(Advance Computer in Architecture)
701463 การทดลองเทคโนโลยีอาคาร
(Building Technology Experiment)
701464 การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
(Real Estate Development)

1.2

2. ความรู้

91

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.3

1.4

2.1

2.2

3. ทักษะทางปั ญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3

3.4

4.1

4.2
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701465 พลังงานและการออกแบบ
สถาปั ตยกรรม
(Energy Architecture Design)
701466 การอนุรักษ์ สถาปั ตยกรรม
(Architectural Preservation)
701467 ที่อยูอ่ าศัยของผู้มีรายได้ น้อย
(Shelter and Low Cost Housing)
701468 การคิดเชิงสร้ างสรรค์ในงานออกแบบ
(Creative Thinking in Designs)
701469 เมืองกับการอนุรักษ์
(Conservation and City)
701470 เมืองน่าอยูช่ มุ ชนยัง่ ยืน
(Liveable Towns and Sustainable
Communities )
701471 สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นภาคเหนือตอนล่าง
(The Vernacular Architecture of the
Lower Northern Thailand)

1.2

2. ความรู้

92

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

92

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สจุ ริต มีความรับผิดชอบทังต่
้ อตนเองและสังคมและเป็ นผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม
1.3 มีวินยั ตรงต่อเวลา
1.4 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้ อม สังคม และวัฒนธรรม
2. ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจหลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน เนื ้อหาของสาขาวิชาชีพ
2.2 มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องและศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.3 สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูล และนําหลักการ ทฤษฎี และความรู้อื่นๆ เข้ ามาสร้ างแนวทางและแก้ ไขปั ญหาในการปฏิบตั วิ ิชาชีพอย่างเหมาะสม
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง และทําความเข้ าใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล โดยบูรณาการความรู้ในหลายๆด้ าน และสังเคราะห์แนวคิด เพื่อออกแบบและ/หรือ
สร้ างสรรค์ตามกระบวนการทํางาน
3.2 สามารถคิดอย่างสร้ างสรรค์ประกอบด้ วยจินตนาการ แก้ ไขปั ญหาในการออกแบบที่ซบั ซ้ อนหรื อเสนอแนวทางในการแก้ ไข ที่ผสานประโยชน์ใช้ สอย
ความงาม และเทคโนโลยี บริ บททางสังคมและวัฒนธรรม เข้ าด้ วยกัน
3.3 มีทกั ษะในเรื่ องมิตสิ มั พันธ์ที่สามารถเข้ าใจ ที่วา่ งและรูปทรง
3.4 มีกระบวนการทางความคิดและการทํางานอย่างเป็ นระบบ

93

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวการณ์เป็ นผู้นํา หรื อผู้ตามที่ดี รู้จกั การทํางานร่วมกับผู้อื่น สามารถลําดับความสําคัญและแก้ ไขข้ อขัดแย้ งโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล
4.2 มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสารข่าวสารให้ เป็ นที่เข้ าใจได้ ถกู ต้ อง
5. ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทกั ษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และนําเสนอผลงาน ทังการพู
้
ด การเขียน และการใช้ สื่ออื่นๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
5.2 สามารถนําการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั วิ ิชาชีพอย่างเหมาะสม
5.3 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั วิ ิชาชีพอย่างเหมาะสม
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หมายเหตุ :

1. รายละเอียดของการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน 5 ด้ านนํามาจาก ร่าง มคอ. 1 สถาปั ตยกรรม (รายงานการประชุมวันที่ 26 พฤษภาคม 2553)
และในแง่ของความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง นํามาจากการประชุมภาควิชาสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
2. รายละเอียดของการพัฒนาผลการเรี ยนรู้และความรับผิดชอบหลักและรองของรายวิชาศึกษาทัว่ ไปให้ ดจู ากเอกสารหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กองการศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยนเรศวร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปี การศึกษา 2554
ผลการเรี ยนรู้

1 .คุณธรรม จริยธรรม

2 .ความรู้

3 .ทักษะทาง
ปั ญญา

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

- ทักษะภาษาไทย

Ο

× ×

Ο



×

×

- ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน

  

  

- ภาษาอังกฤษพัฒนา

  

- ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

×

×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

× ×
×  ×
×  ×
×  ×

4 .ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
4.1
4.2

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

6.ด้ านทักษะ
Psychmotor

6.1

6.2

×
×
×
×

×

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา



  



×

×

×

































×





Ο

Ο

Ο



×













×

×

×

×

×

×





2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- ภาษา สังคมและวัฒนธรรม

           

- ดุริยางควิจกั ขณ์

Ο

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- ปรัชญาเพื่อชีวิต
- กฎหมายพื ้นฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวิต



Ο

Ο

   

Ο

×

Ο

      

× × × × × ×

Ο

×



×

×

Ο

 



Ο

× ×
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Ο
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ผลการเรี ยนรู้

1 .คุณธรรม จริยธรรม

1.1
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
- อาหารและวิถีชีวิต
- วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
หมายเหตุ :

1.2

 

O

3 .ทักษะทาง
ปั ญญา

4 .ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
4.1
4.2

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

6.ด้ านทักษะ
Psychmotor

6.1

6.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

×

Ο

Ο

×
×

Ο



Ο

Ο

Ο



×



×

×

×

×

Ο

Ο



Ο



Ο

Ο





   

● ความรับผิดชอบหลัก

2 .ความรู้

รับผิดชอบรอง

Ο

  

x ไม่มี
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มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปี การศึกษา 2554
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรับผิดชอบ
1.2 รู้จกั การมีสว่ นร่วม
1.3 มีจิตสาธารณะ
1.4 มีจรรยาบรรณในการดําเนินชีวิต
1.5 เคารพชื่นชม ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็ นไทย
2. ความรู้
2.1 รู้จกั ภาษาต่างประเทศมากกว่าหนึง่
2.2 ตระหนักในวัฒนธรรมวิถีชีวิตสังคมอาเซี่ยนสังคมโลก
2.3 เชื่อมโยงสภาพการปั จจุบนั การดําเนินชีวิต
2.4 เรี ยนรู้สถานะ ปั ญหาอุปสรรค การแก้ ไข วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์ กบั ชีวิตประจําวัน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 สามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล
3.2 มีความคิดสร้ างสรรค์
3.3 รู้หลักการปรับบุคลิกภาพและสุขภาพ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 สามารถติดต่อสื่อสารกับสังคมได้ ทงพฤติ
ั ้ กรรม กายวาจา และเทคโนโลยี
4.2 สร้ างปั ญญาในการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
5.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื ้อหา สําหรับการนําเสนอเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
5.2 ประยุกต์สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการแปลความหมาย สื่อสารและการวางแผนในการดําเนินชีวิต
6. ด้ านทักษะ Psychmotor
6.1 ฝึ กฝนการใช้ ร่างกายเพื่อสร้ างความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตใจ
6.2 สามารถสร้ างบุคลิกภาพและการใช้ ภาษาให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคมในระดับนานาชาติได้
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สาํ เร็จการศึกษา
- ทวนสอบคุณภาพการเรี ยนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3
- ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา
- ประเมินโดยการส่งแบบสอบถามหรื อสอบถามจากนิสิตก่อนสําเร็ จการศึกษาถึงระดับความพึง
พอใจในด้ านความรู้ของหลักสูตร ความพร้ อมของสิง่ แวดล้ อมและสิง่ เอื ้ออํานวยต่อการเรี ยนและการวิจยั
- ประเมินผลการสอบวัดคุณภาพ การสอบวิทยานิพนธ์
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกํ า หนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ของนัก ศึ ก ษา ควรเน้ นการทํ า วิ จัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจยั ที่ได้ ย้อนกลับมาปรับปรุ ง
้
นคุณภาพของหลักสูตรและ
กระบวนการการเรี ยนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทังการประเมิ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี ้
(1) ภาวการณ์ ได้ งานทํ าของบัณฑิ ต ประเมิ นจากบัณฑิ ตแต่ละรุ่ นที่ จบการศึกษา ในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสัมภาษณ์ หรื อ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้ าทํางานในสถานประกอบการ นัน้ ๆ
ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้ น
(3) การประเมินตําแหน่ง และ/หรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้ านความรู้ ความพร้ อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและเข้ าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สงู ขึ ้นในสถานศึกษานัน้ ๆ
(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้ อมและความรู้ จาก
่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
สาขาวิชาที่เรี ยน รวมทังสาขาอื
้
ของบัณฑิต รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ ดียิ่งขึ ้นด้ วย
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(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรื อ เป็ นอาจารย์ พิเศษ ต่อ
ความพร้ อมของนักศึกษาในการเรี ยน และสมบัตอิ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสําหรั บอาจารย์ ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ ใหม่ ให้ มีความรู้ และเข้ าใจนโยบายของสถาบัน
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่ า ง ๆ การประชุม ทางวิ ช าการทัง้ ในประเทศและ/หรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาในแนวสถาปั ตยกรรมเป็ นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
(1) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชมุ ชนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(3) ส่งเสริ มการทําวิจัยสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 เป็ นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
1.2 จัด ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร อาจารย์ ป ระจํ า หลัก สูต ร ซึ่ง เป็ นผู้ที่ มี คุณ วุ ฒิ แ ละ
ประสบการณ์ที่สอดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยจัดให้ มีการประชุม สัมมนา หรื อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
การเรี ยนการสอน เช่น นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต รวมทังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิในชุมชน เพื่อเข้ าร่ วม
เสนอแนะและให้ ค วามคิด เห็ น ต่อ แนวทางในการพัฒ นาหลัก สูต ร การเรี ย นการสอน อย่า ง
สมํ่าเสมอ
1.3 มี ก ระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผลการเรี ย นของผู้ เรี ย นในทุ ก รายวิ ช าผ่ า นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะหรื อที่ประชุมของภาควิชา ที่ดแู ลหลักสูตรอยู่
1.4 มีระบบการประเมินและสํารวจความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อประสิทธิ ภาพการสอนของอาจารย์
ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิ ผลของการจัดการเรี ยนการสอน โดยฝ่ ายวิชาการประจําคณะ
หรื อภาควิชาที่ดแู ลหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
1.5 มีการวางแผนแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่เป็ นระบบ โดยจัดทําประมวลรายวิชา (Course
Syllabus) ที่มีความครอบคลุมในเนื ้อหาสาระครบทุกรายวิชา มีการกําหนดกระบวนการเรี ยนการ
สอนที่มีทงบรรยาย
ั้
ปฏิบตั ิ สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และมีการ
แจกประมวลรายวิชาและแผนการสอน ให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับทราบตลอดจนแจ้ งให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับทราบถึง
เกณฑ์ในการวัดผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาด้ วย
1.6 จัดให้ มีผ้ สู อนที่มีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์ที่สอดคล้ องกับรายวิชาที่รับผิดชอบ มีการจัดระบบการ
สอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ตลอดจนมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาเป็ นวิทยากร
หรื ออาจารย์พเิ ศษ เพื่อให้ การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพ รวมทังจั
้ ดให้ มีโครงการพัฒนาทักษะ
การสอนแก่คณาจารย์เป็ นประจํา
1.7 หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต ต้ องได้ รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสภาวิชาชีพ
สถาปั ต ยกรรม โดยมี ค ณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตัง้ จากสภาสถาปนิ ก มาเป็ นผู้ต รวจสอบรั บ รอง
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
1.8 มีการแต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุงหลักสูตรโดยทําการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 สนับ สนุน ให้ อ าจารย์ จัด ทํ า หนัง สื อ ตํ า รา และเอกสารประกอบการสอน ตลอดจน
สนับ สนุน ให้ มี ก ารใช้ สื่ อ และอุป กรณ์ ป ระกอบการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมในแต่ล ะ
รายวิชา
2.1.2 สนับสนุนให้ มีระบบบริ หารจัดการที่ใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน ทังในระดั
้
บภาควิชา ในระดับ
คณะและภายนอกสถาบัน อาทิ ระบบการให้ บริ การห้ องสมุดเคลื่อนที่หรื อห้ องสมุด online
2.1.3 จัดให้ มีพื ้นที่และทรัพยากรที่สง่ เสริมให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ อาทิ
้ ดให้ มีการสํารวจความพึง
ห้ องสมุด ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องปฏิบตั ิการด้ านต่างๆ รวมทังจั
พอใจของนิสติ ต่อคุณภาพของสื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
2.1.4 จัดให้ มีเครื่ องมือและครุ ภณ
ั ฑ์ที่จําเป็ นต่อการจัดการเรี ยนการสอนในระดับพื ้นฐาน และ
สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่ องมือสําหรับส่งเสริ มความเป็ นเลิศในทางวิชาชีพของนิสิต
และอาจารย์ตอ่ ไปในอนาคต
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
อาจารย์ ป ระจํ า ต้ อ งมี คุณ วุฒิ เ ป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ุ วุฒิการศึกษาและคุณสมบัตติ ามที่สาขาวิชาและ กบม. มหาวิทยาลัยกําหนด
ใหม่จะต้ องมีคณ
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้ องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอน ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรี ยมไว้ สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารื อแนวทางที่จะทําให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้ บณ
ั ฑิต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
3.3 คณาจารย์ ท่ สี อนบางเวลาและคณาจารย์ พเิ ศษ
มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทังในและต่
้
างประเทศ) มาร่วมสอนในบางหัวข้ อ
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
มี ก ารกํ า หนดคุณ สมบัติบุค ลากรให้ ต รงตามภาระหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้ าทํางาน และต้ องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้ วยการสอบข้ อเขียนและ
การสอบสัม ภาษณ์ โดยข้ อสอบให้ ค วามสํา คัญต่อ ความสามารถในการปฏิบัติง านตามตํา แหน่ ง และ
ทัศนคติตอ่ งาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบตั งิ าน
มีการสนับสนุนให้ เข้ ารับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ ต่างๆ ที่ส่งเสริ มการปฏิบตั ิงาน การพัฒนา
วิชาการ และวิจยั รวมทังสนั
้ บสนุนให้ ศกึ ษาต่อในระดับสูง
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการและการสนับสนุนอื่นๆ แก่ นิสิต
1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรี ยนสามารถปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยกําหนดชัว่ โมงให้ คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้ คําปรึกษา
2) จัดให้ มีระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนิสิต บัณฑิต
ตลอดจนศิษย์เก่า เพื่อให้ เกิดความพร้ อมต่อการเรี ยน การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ โดยการจัด
โครงการปฐมนิเทศ โครงการปั จฉิมนิเทศ โครงการสัมมนาด้ านวิชาการและการศึกษาต่อ
3) จัดหาแหล่งทุน และจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตและการแสวงหาแหล่งทุน
สนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
4) สนับสนุนการทํากิจกรรมนิสิตในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะด้ านวิชาการ ด้ านส่งเสริ มสุขภาพ
พลานามัย ด้ านการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้ อม ด้ านนันทนาการ ด้ านส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
โดยจัดสรรงบประมาณทังจากเงิ
้
นรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
นิสิตมีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การประเมินผลการศึกษา โดยคําร้ องต้ องทําเป็ นหนังสือพร้ อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่ องผ่านงานบริ การ
การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และให้ คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่
ได้ รับหนังสืออุทธรณ์โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็ นสิ ้นสุด
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 สนับสนุนให้ มีการจัดตังสมาคมศิ
้
ษย์เก่า เพื่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์
ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ตลอดจนการจัดทําฐานข้ อมูลด้ านความต้ องการของตลาดแรงงาน
แหล่งงานและสถานที่ศกึ ษาต่อ
6.2 กําหนดให้ นิสติ ต้ องเข้ ารับการฝึ กงานอย่างน้ อย 300 ชัว่ โมง ก่อนที่นิสติ จะสําเร็ จการศึกษา
และมีการจัดทําฐานข้ อมูลแหล่งฝึ กงานเพื่อเผยแพร่ตอ่ นิสติ
6.3 มีโครงการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิตและนิสติ ฝึ กงานจากผู้ประกอบการ พร้ อมทัง้
แนวทางในการพัฒนาเป็ นประจํา โดยสํารวจทังด้
้ านความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ด้ านการมีงานทําที่ตรง
สาขา และเงินเดือนเริ่ มต้ นที่บณ
ั ฑิตได้ รับ ตลอดจนสํารวจจํานวนศิษย์เก่าที่ได้ รับรางวัลในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
7.ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี ้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
รวมอยูใ่ นเกณฑ์ดีโดยมีการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้ตามข้ อ 1–5 (ตัวบ่งชี ้บังคับ) และบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี ้รวมที่ระบุไว้ ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน
2554 2555 2556 2557 2558 2559
7.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุม
x
x
x
x
x
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐาน
x
x
x
x
x
คุณวุฒิแห่งชาติหรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ าประกาศแล้ ว)
x
x
x
x
x
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้ อยก่ อนการเปิ ดหลักสูตรให้ ครบ
7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
x
x
x
x
x
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
x
x
x
x
x
60 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่
≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอนกลยุทธ์การสอน
x
x
x
x
x
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
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ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน
2554 2555 2556 2557 2558 2559
7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้ านการ
x
x
x
x
x
จัดการเรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้ รับการพัฒนาในด้ านวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ
x
x
x
x
x
อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ รับการพัฒนาวิชาการ
x
x
x
x
x
และ/หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตที่มีตอ่ คุณภาพ
x
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
x
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.13 ร้ อยละของรายวิชาเฉพาะทังหมดที
้
่เปิ ดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ
≥50 ≥75 100 100 100
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้ อย 1 ครัง้
7.14 ร้ อยละของรายวิชาพื ้นฐานที่มี Tutorial
100 100 100 100 100
7.15 ร้ อยละของรายวิชาเฉพาะที่มี Tutorial
≥50 100 100 100
7.16 ร้ อยละของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสูตรที่นําระบบ PDCA มาใช้ ในการ
≥50 ≥75 100 100 100
พัฒนาประสิทธิภาพการเรี ยนการสอน
7.17 ร้ อยละของนิสติ ที่สอบภาษาอังกฤษครัง้ แรกผ่านตามหลักเกณฑ์ที่
x
มหาวิทยาลัยกําหนด
7.18 ร้ อยละของนิสติ ที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศครัง้ แรกผ่านตาม
x
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.19 ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังสําเร็จ
≥80
การศึกษา
7.20 ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ รับเงินเดือนและ/หรื อรายได้ สงู กว่าอัตรา
≥75
เงินเดือนที่ ก.พ. กําหนด
7.21 มี Tutorial เพื่อเตรี ยมการสอบขึ ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ (กรณีที่
x
ต้ องมีใบประกอบวิชาชีพ)
7.22 ร้ อยละของนิสติ ที่สอบได้ ใบประกอบวิชาชีพจากการสอบครัง้ แรก
≥40

เกณฑ์ การประเมินผลการดําเนินการเพื่อการเผยแพร่ หลักสูตร
ผลการประเมินการดําเนินการของหลักสูตรจะต้ องอยูใ่ นระดับดีตอ่ เนื่องกันอย่างน้ อย 3 ปี
กล่าวคือ จะต้ องดําเนินการตามตัวบ่งชี่ที่ 7.1 – 7.5 ครบถ้ วน และดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
อย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี ้ที่ถกู ประเมินแต่ละปี จึงจะได้ รับการเผยแพร่วา่ เป็ นหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และจะต้ องรักษาผลการประเมินให้ อยูใ่ น
ระดับดีตลอดไป
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ การสอน
- การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําหรื อ
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้ กลยุทธ์การสอน
- อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผ้ สู อนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ทา่ นอื่น
หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรี ยนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้ แบบสอบถามหรื อ
การสนทนากับกลุม่ นักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผ้ สู อน
- ประเมินจากการเรี ยนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประเมินผล
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชันเรี
้ ยนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นกั ศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
- การทดสอบการเรี ยนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้ ข้อสอบกลาง
ของเครื อข่ายสถาบัน หรื อของสมาคมวิชาชีพ
- ทํ า การสํ า รวจเพื่ อ ประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมิ น ให้ กับ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ ้นภาคการศึกษา ข้ อมูลที่ได้ จะถูกวิเคราะห์โดยคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ และส่งให้ คณาจารย์ผ้ สู อนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้ เป็ นผลป้อนกลับในการ
ปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กลยุทธ์ การประเมิน
การมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลและทวนสอบว่ า เกิ ด ผลการเรี ย นรู้ ตามมาตรฐานจริ ง และระบุ
รายละเอียดในรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่
ละรายวิชาเป็ นความรับผิดชอบของผู้สอนเช่น การสอบข้ อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบตั ิ การ
สังเกตพฤติกรรม การให้ คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทําได้ โดยสํารวจข้ อมูลจากนักศึกษาก่อนจบการศึกษา
และบัณฑิตใหม่ ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรื อผู้ประเมินภายนอก ในเรื่ องของความเหมาะสมของ
รายวิชาในหลักสูตร ทังนี
้ ้อาจมีการประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้ งานบัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิตในหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบง่ ชี ้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้ รับการแต่งตังจากมหาวิ
้
ทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้ อมูลในข้ อ 2 ทัง้ ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทํ าให้ ทราบปั ญหาของการ
บริ หารหลักสูตร กรณีที่พบปั ญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุ งรายวิชานัน้ ๆ ได้ ทันทีซึ่งก็จะเป็ นการ
ปรับปรุงย่อย ซึง่ ทําได้ ตลอดเวลาที่พบปั ญหา สําหรับการปรับปรุงทังฉบั
้ บนันจะกระทํ
้
าทุก 5 ปี ทังนี
้ ้ เพื่อให้
ั ฑิต
หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ

