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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

Bachelor of Science Program in Architectural Technology 
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2564 

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

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Architectural Technology 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม) 
ชื่อยอ (ไทย)  วท.บ. (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Science (Architectural Technology) 
ชื่อยอ (อังกฤษ)  B.S. (Architectural Technology) 

3. แขนงวิชา/วิชาเอก 
ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
132 หนวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป  เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (TQF) และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาท่ีใช  
ภาษาไทย  

5.4 การรับเขาศึกษา  
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจ 

ภาษาไทยอยางดี  
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ.2564 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี   

8/2563 วันท่ี 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 

20/2563 วันท่ี 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 
เปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมท่ีจะขอรับการประเมินและเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2552 ในปการศึกษา 2566 หลังเปดสอนมาแลวเปน
เวลา 2 ปการศึกษา 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

8.1 นักออกแบบสถาปตยกรรม ออกแบบตกแตงภายใน ปรับปรุงตอเติมอาคาร และออกแบบ
งานดานภูมิสถาปตยกรรม 

8.2 นักเขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน งานระบบวิศวกรรมอาคาร 2 มิต ิ
และ3 มิติ ในงานสถาปตยกรรม (3D Visualizer) 

8.3 ผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ควบคุมงานกอสรางอาคาร รับเหมางานกอสรางอาคาร 
8.4 ผูตรวจรับอาคาร 
8.5 ท่ีปรึกษาแนะนําวัสดุประกอบงานสถาปตยกรรม 
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9. ช่ือ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1. นางสาวศศิชา  สุขกาย อาจารย สถ.ด. 
 

สถ.ม. 
 

สถ.บ. 

สหวิทยาการการวิจัยเพ่ือการออกแบบ 
 
สถาปตยกรรมภายใน 
 
สถาปตยกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2561 
 

2547 
 

2541 
2. นายกฤษณะพันธุ ตันเจริญรัตน อาจารย สถ.ม. 

วท.บ. 
สถาปตยกรรม 
สถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2557 
2555 

3. นางทิพา ตันเจริญรัตน อาจารย สถ.ม. 
วท.บ. 

สถาปตยกรรม 
สถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2557 
2555 

4. นางสาวมณีรัตน ภาจันทรคู อาจารย ภ.สถ.ม. 
สถ.บ. 

ภูมิสถาปตยกรรม 
สถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2554 
2551 

5. นายศักดิธัช  เสริมศรี อาจารย สถ.ม. 
สถ.บ. 

สถาปตยกรรม 
สถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2554 
2551 

 



12 
 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
2.7.1 แบบเขาชั้นเรียนและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวาดวย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ง) 
2.7.2 รูปแบบการจัดการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วาดวยการ

ดําเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก จ) 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ง) 

 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
1. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 หนวยกิต 
2. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
3. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 
4. กลุมวิชาบูรณาการและเสริมสรางทักษะชีวิต 3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ 89 หนวยกิต 
1. กลุมวิชาแกน 11 หนวยกิต 
2. กลุมวิชาเอกบังคับ 51 หนวยกิต 
3. กลุมวิชาเอกเลือก 27 หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 
ง.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสท่ีใชในหลักสูตร 
รหัสวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ตัวอักษร 3 ตัวแรก หมวดวิชาและหมูวิชา มีความหมายดังนี้ 
ตัว อักษร ACT หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม ยอมาจาก 

Architectural Technology  
ตัวเลข 4 หลัก มีความหมายดังนี้ 

- เลขตัวท่ี 1  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือระดับชั้นป
การศึกษา 

- เลขตัวท่ี 2  บงบอกถึงกลุมวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
- เลขตัวท่ี 3 – 4 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 
 
ความหมายของตัวเลขตัวท่ี  2 
เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาแกน 
เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาเอกบังคับ 
เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาเอกเลือก 
เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสกิจศึกษา
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ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
1. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

1.1 บังคับเรียน จํานวน 3 หนวยกิต  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
GEN1001 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Essential Science and Mathematics in Daily Life 
 

3(3-0-6) 

1.2 เลือกเรียน จากรายวิชาใดตอไปนี้จํานวน 3 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
GEN1002 สุขภาพเพ่ือชีวิต 

Healthy Life 
3(3-0-6) 

GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู  
Digital Technology for Communication and Learning 
 

3(3-0-6) 

2. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ใหเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
2.1 บังคับเรียน จํานวน 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
GEN2001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 

Communicative English I 
3(3-0-6) 

GEN2002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
Communicative English II 

3(3-0-6) 

GEN2003 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
Thai for Communication in the 21st Century 
 

3(3-0-6) 

2.2 ใหเลือกเรียน จากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 3 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
GEN2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการ 

English for Academic Purposes 
3(3-0-6) 

GEN2005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 
English for Careers 

3(3-0-6) 

GEN2006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน 
Chinese for Basic Communication 

3(3-0-6) 

GEN2007 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน 
Japanese for Basic Communication 

3(3-0-6) 

GEN2008 ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน 
Burmese for Basic Communication 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
GEN2009 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน 

Korean for Basic Communication 
3(3-0-6) 

GEN2010 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน 
Vietnamese for Basic Communication 

3(3-0-6) 

3. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
3.1 บังคับเรียน จํานวน 6 หนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
GEN3001 พลเมืองดี 

Good Citizen 
3(3-0-6) 

GEN3002 ศาสตรพระราชา 
The King’s Philosophy 

3(3-0-6) 

3.2 ใหเลือกเรียน จากรายวิชาตอไปนี้อีกจํานวน 3 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
GEN3003 วิถีวัฒนธรรม 

Cultural Way 
3(3-0-6) 

GEN3004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy Philosophy 

3(3-0-6) 

GEN3005 สุนทรียสรางสรรค 
Creative Aesthetics 

3(3-0-6) 

GEN3006 การเมืองและกฎหมายโลก 
World Politics and Law 

3(3-0-6) 

GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต 
Competency of Graduate 

3(3-0-6) 

GEN3008 ประชาคมอาเซียน 
ASEAN Community 
 

3(3-0-6) 

GEN3009 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

GEN3010 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
Law in Daily Life 

3(3-0-6) 

GEN3011 ทักษะชีวิต 
Life Skills 

3(3-0-6) 
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4. กลุมวิชาบูรณาการและเสริมสรางทักษะชีวิต ใหเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
4.1 ใหเลือกเรียน จากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
GEN4001 การออกกําลังกายเพ่ือชีวิต 

Exercise for Life 
3(3-0-6) 

GEN4002 พลังงานกับการดําเนินชีวิต 
Energy for Life 

3(3-0-6) 

GEN4003 การรูเทาทันการสื่อสาร 
Communication Literacy 

3(3-0-6) 

GEN4004 การเปนผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
Entrepreneurship in Special Economic Zone 

3(3-0-6) 

GEN4005 สิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน 
Environment in Today’s World 

3(3-0-6) 

GEN4006 กฎหมายกับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
Law and Occupation in the Digital Age 

3(3-0-6) 

GEN4007 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

3(3-0-6) 

GEN4008 มนุษย สังคม เศรษฐกิจและการพัฒนา 
Human, Society, Economics and Development 

3(3-0-6) 

GEN4009 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินกับการบริการสังคม 
Volunteering for Local Development and Social Services 

3(3-0-6) 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ใหเรียนไมนอยกวา 89 หนวยกิต 
1. กลุมวิชาแกน 11 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACT1101 วัสดุอาคาร  

Building Materials 
3(1-4-4) 

ACT1102 ฟสิกสสําหรับงานวิศวกรรมอาคาร 
Physics for Building Engineering 

2(1-2-3) 

ACT2103 คณิตศาสตรสําหรับงานสถาปตยกรรมและการกอสราง 
Mathmethics for Architecture and Construction 

3(2-2-5) 

ACT3104 นิเวศวิทยาชุมชนเมือง 
Urban Ecology 

3(2-2-5) 
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2. กลุมวิชาเอกบังคับ 51 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACT1201 พ้ืนฐานการออกแบบ 

Fundamentals of Design   
3(1-4-4) 

ACT1202 พ้ืนฐานงานชางกอสราง  
Fundamentals of Construction Builder 

3(1-4-4) 

ACT1203 พฤติกรรมมนุษยกับการออกแบบสถาปตยกรรม  
Human Behavior and Architecture Design  

2(2-0-4) 

ACT1204 การออกแบบอาคาร 1   
Building Design I 

3(1-4-4) 

ACT1205 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเขียนแบบอาคาร  
Computer Program for Building Drawing 

3(1-4-4) 

ACT1206 รายละเอียดในงานสถาปตยกรรม 
Architecture Details 

3(1-4-4) 

ACT2207 การออกแบบอาคาร 2  
Building Design II 

3(1-4-4) 

ACT2208 วัสดุและอุปกรณในงานสถาปตยกรรมและงานกอสราง  
Materials and Equipment in Architecture and Construction 

3(1-4-4) 

ACT2209 โปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขียนแบบงานระบบวิศวกรรม  
Computer Program for Engineering System Drawing 

3(1-4-4) 

ACT2210 โปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูงเพ่ือการเขียนแบบ   
Advanced Computer Program for Drawing 

3(1-4-4) 

ACT2211 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือนําเสนองานออกแบบ  
Computer Program for Design Presentation 

3(1-4-4) 

ACT2212 การออกแบบตกแตงภายในเพ่ือการปรับปรุงอาคาร 
Interior Design for Building Renovation 

3(1-4-4) 

ACT3213 การออกแบบอาคาร 3 
Building Design III 

3(1-4-4) 

ACT3214 การบริหารจัดการงานกอสราง   
Construction Management 

2(2-0-4) 

ACT3215 ภูมิสถาปตยกรรม 
Landscape Architecture 

3(2-2-5) 

ACT3216 เตรียมสารนิพนธเทคโนโลยีสถาปตยกรรม  
Preparation of Architectural Technology Research 

3(3-0-6) 

ACT4217 สารนิพนธทางเทคโนโลยีสถาปตยกรรม   
Architectural Technology Research 

5(1-8-6) 
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3. กลุมวิชาเอกเลือก ใหเรียนไมนอยกวา 27 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACT1301 เทคโนโลยีการทําหุนจําลอง  

Modeling Technology 
3(1-4-4) 

ACT2302 ฮวงจุยเพ่ืองานสถาปตยกรรม 
Feng Shui for Architecture 

3(1-4-4) 

ACT2303 การออกแบบอาคารกับสภาพแวดลอม  
Building Design and Environment 

3(2-2-5) 

ACT3304 การออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล  
Universal Design 

3(2-2-5) 

ACT3305 ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยใหมในลานนา    
Art and Modern Architecture in Lanna 

3(2-2-5) 

ACT3306 การประยุกตใชวัสดุในงานออกแบบอาคาร 
Appication of Materials in Building Design  

3(2-2-5) 

ACT3307 การออกแบบสถาปตยกรรมในพ้ืนท่ีจํากัด  
Architecture Design with Limited Space 

3(1-4-4) 

ACT3308 การออกแบบชุมชน   
Urban Design 

3(1-4-4) 

ACT3309 วิธีการประกอบก่ึงสําเร็จรูปในการออกแบบสถาปตยกรรม 
Prefabrication Method for Architecture Design 

3(1-4-4) 

ACT3310 การออกแบบเปลือกอาคาร 
Facade Design 

3(1-4-4) 

ACT3311 การออกแบบปรับปรุงอาคารเพ่ือสงเสริมธุรกิจ  
Building Renovation for Business Promoting 

3(1-4-4) 

ACT3312 การออกแบบสถาปตยกรรมเพ่ือกลุมคนท่ีมีอัตลักษณเฉพาะ   
Architecture Design for Identity-Specific People 

3(1-4-4) 

ACT3313 การสํารวจและประเมินคุณคาทางสถาปตยกรรม  
Survey and  Value Evaluation of Architecture 

3(1-4-4) 

ACT3314 การออกแบบจัดสวน   
Landscape Design 

3(1-4-4) 

ACT3315 การออกแบบอาคารศาสนสถาน    
Religious Building Design 

3(1-4-4) 

ACT3316 การออกแบบเคหะการ  
Housing Design 
 
 

3(1-4-4) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACT3317 เทคนิคการถายภาพในงานสถาปตยกรรม 

Photography Techniques in Architecture 
3(1-4-4) 

ACT3318 การออกแบบแสงสวาง 
Lighting Design 

3(1-4-4) 

 

ค. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จํานวน 7 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งตอไปนี้เพียงกลุมเดียว 
1.วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACT3401 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยสีถาปตยกรรม 

Pre-Practicum in Architectural Technology 
3(135) 

ACT4402 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 
Practicum in Architectural Technology 

4(315) 

หรือ 
2.วิชาสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACT4403 สหกิจศึกษา  

Co-Operative Education  
 

7(450) 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GEN1001 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใน
ชีวิตประจําวัน 
Essential Science and 

Mathematics in Daily Life 

3 3 0 6 

GEN2001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 

Communicative English I 

3 3 0 6 

ACT1101 วัสดุอาคาร  
Building Materials 

3 1 4 4 

ACT1201 พ้ืนฐานการออกแบบ 
Fundamentals of Design   

3 1 4 4 

ACT1202 พ้ืนฐานงานชางกอสราง  

Fundamentals of Construction 

Builder 

3 1 4 4 

ACT1203 พฤติกรรมมนุษยกับการออกแบบ

สถาปตยกรรม  

Human Behavior and 

Architecture Design 

2 2 0 4 

รวม 17 11 12 28 

 
ชั่วโมง /สัปดาห = 51 
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ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารและ
การเรียนรู  
Digital Technology for 
Communication and Learning 

3 3 0 6 

GEN2002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
Communicative English II 

3 3 0 6 

ACT1102 ฟสิกสสําหรับงานวิศวกรรมอาคาร 

Physics for Building Engineering 

2 1 2 3 

ACT1204 การออกแบบอาคาร 1  
Building Design I 

3 1 4 4 

ACT1205  โปรแกรมคอมพิวเตอร 
เพ่ือเขียนแบบอาคาร  
Computer Program for Building 
Drawing 

3 1 4 4 

ACT1206 รายละเอียดในงานสถาปตยกรรม 
Architecture Details  

3 1 4 4 

ACT1301 เทคโนโลยีการทําหุนจําลอง  
Modeling Technology 

3 1 4 4 

รวม 20 11 18 49 

 
ชั่วโมง /สัปดาห = 78  
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ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GEN2003 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารใน 
ศตวรรษท่ี 21 
Thai for Communication in the 
21st Century 

3 3 0 6 

GEN3001 พลเมืองดี 
Good Citizen 

3 3 0 6 

ACT2207 การออกแบบอาคาร 2  
Building Design II 

3 1 4 4 

ACT2208 วัสดุและอุปกรณในงานสถาปตยกรรม
และงานกอสราง  
Materials and Equipment in 
Architecture and Construction 

3 1 4 4 

ACT2209 โปรแกรมคอมพิวเตอรใน 
การเขียนแบบงานระบบวิศวกรรม  
Computer Program for 
Engineering System Drawing 

3 1 4 4 

ACT2303 การออกแบบอาคารกับสภาพแวดลอม  
Building Design and Environment 

3 2 2 5 

รวม 18 11 14 29 

 
ชั่วโมง /สัปดาห = 54 
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ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GEN2005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 
English for Careers 

3 3 0 6 

GEN4004 การเปนผูประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
Entrepreneurship in Special 
Economic Zone 

3 3 0 6 

ACT2103 คณิตศาสตรสําหรับงานสถาปตยกรรม
และการกอสราง 
Mathmethics for Architecture 
and Construction 

3 2 2 5 

ACT2210 โปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูงเพ่ือ 
การเขียนแบบ   
Advanced Computer Program 
for Drawing 

3 1 4 4 

ACT2211 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
เพ่ือนําเสนองานออกแบบ  
Computer Program for Design 
Presentation 

3 1 4 4 

ACT2212 การออกแบบตกแตงภายใน 

เพ่ือการปรับปรุงอาคาร  

Interior Design for Building 

Renovation 

3 1 4 4 

ACT2302 ฮวงจุยเพ่ืองานสถาปตยกรรม   
Feng Shui for Architecture 

3 1 4 4 

รวม 21 12 18 33 

 
ชั่วโมง /สัปดาห = 63  
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ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GEN3002 ศาสตรพระราชา 

The King’s Philosophy 

3 3 0 6 

ACT3213 การออกแบบอาคาร 3  

Building Design III 

3 1 4 4 

ACT3214 การบริหารจัดการงานกอสราง  

Construction Management 

2 2 0 4 

ACT3215 ภูมิสถาปตยกรรม 
Landscape Architecture 

3 2 2 5 

ACT3304 การออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล  
Universal Design 

3 2 2 5 

ACT3401 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

เทคโนโลยสีถาปตยกรรม 

Pre-Practicum in Architectural 

Technology 

3 0 135 0 

รวม 17 10 143 24 

 
ชั่วโมง /สัปดาห = 177 

  



25 
 

 

ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

xxxxxxx เลือกเสรี 

(Free Elective) 

3 3 0 6 

GEN3004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy Philosophy 

3 3 0 6 

ACT3104 นิเวศวิทยาชุมชนเมือง 
Urban Ecology  

3 2 2 5 

ACT3216 เตรียมสารนิพนธเทคโนโลยี

สถาปตยกรรม  

Preparation of Architectural 

Technology Research 

3 3 0 6 

ACT3305 ศิลปะและสถาปตยกรรม 

สมัยใหมในลานนา 

Art and Modern Architecture 

in Lanna 

3 2 2 5 

ACT3307 การออกแบบสถาปตยกรรม 

ในพ้ืนท่ีจํากัด 

Architecture Design with Limited 

Space 

3 1 4 4 

รวม 18 14 8 32 

 
ชั่วโมง /สัปดาห = 54  
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ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

xxxxxxx เลือกเสรี 

(Free Elective) 

3 3 0 6 

ACT3309 วิธีการประกอบก่ึงสําเร็จรูปในการ
ออกแบบสถาปตยกรรม 
Prefabrication Method for 
Architecture Design 

3 1 4 4 

ACT3311 การออกแบบปรบัปรุงอาคาร 

เพ่ือสงเสริมธุรกิจ  

Building Renovation  

for Business Promoting 

3 1 4 4 

ACT3316 การออกแบบเคหะการ  

Housing Design 

3 1 4 4 

ACT4217 สารนิพนธทางเทคโนโลยี

สถาปตยกรรม  

Architectural Technology 

Research 

5 1 8 6 

รวม 17 7 20 24 
 

ชั่วโมง /สัปดาห = 51 
 

ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ACT4402 การฝกประสบการณวิชาชีพ 
เทคโนโลยสีถาปตยกรรม 

Practicum in Architectural 

Technology 

4 0 315 0 

หรือ 

ACT4403 สหกิจศึกษา  

Co-Operative Education 

7 0 450 0 

รวม 4/7 0 450 0 

 
ชั่วโมง /สัปดาห = 450  
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN1001 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  

Essential Science and Mathematics in Daily Life 
3(3-0-6) 

กระบวนการคิดของมนุษย  การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและ 
การประยุกตใชในดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน วิธีการทางวิทยาศาสตร ความรูทางวิทยาศาสตรกับ
ความรูทางวิทยาศาสตรเทียม หลักคณิตศาสตรท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน และสถิติเบื้องตน 

Human thinking process, development and application of 
thinking process skills in daily life, scientific method, scientific knowledge and 
pseudoscience, essential mathematical principles in everyday life and elementary 
statistics 

EN1002 สุขภาพเพ่ือชีวิต 
Healthy Life 

3(3-0-6) 

องคประกอบพ้ืนฐาน ความสําคัญของสุขภาพเพ่ือชีวิต ภาวะสุขภาพและ 
การดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องตนดวยตนเอง การปฐมพยาบาล อาหาร
และโภชนาการ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ยาและสารเสพติด อนามัยการเจริญพันธุ และ
สุขภาพจิต สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

Explains the meaning, basic element and importance of healthy 
life.  Health status and health care, health behavior, basic health check manually, 
first aid, food and nutrition, exercise for health, medication and drugs abuse, health, 
reproductive health and mental health knowledge to be applied in everyday li. 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 

GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู 
Digital Technology for Communication and Learning 

3(3-0-6) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและ
สื่อสังคมออนไลนอยางถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล วิธีการรักษาความ
ปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร การเรียนรู และ 
การสืบคนขอมูลสารสนเทศ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Introduction to Digital technology; ethical and legal use of 
internet and social media, security use of Digital technology, utilization of Digital 
technology for communication, learning and searching for information; basic 
knowledge of computer programs. 
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2. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN2001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 

Communicative English I 
3(3-0-6) 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยการบูรณาการ ท้ัง 4 
ทักษะ ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน การสื่อสารในสถานการณตาง ๆ รวมท้ัง 
การเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา  

English communication skills by integrating all 4 skills; listening, 
speaking, reading, and writing in everyday life, communication in various situations 
including learning the culture of native speakers. 

 

GEN2002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 
Communicative English II 

3(3-0-6) 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงข้ึนโดยการบูรณาการท้ัง 4 
ทักษะ ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียนเพ่ือการสื่อสารในสถานการณท่ีซับซอนยิ่งข้ึน 
โดยเนนการแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ อยางมีเหตุและผล การใชสํานวนภาษาเพ่ือ 
การเจรจาตอรอง การเลาประสบการณและความสนใจ  

Advanced English communication skills by integrating all 4 skills; 
listening, speaking, reading,  and writing for communication in more complicated 
situations with an emphasis on giving opinions in various issues logically, using 
languAge expressions for negotiation, sharing experiences and interests. 

 

GEN2003 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 
Thai for Communication in the 21st Century 

3(3-0-6) 

ประเด็นเก่ียวกับการใชภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ความเขาใจในการใช
ภาษาไทยและการใชไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับยุคสมัย ท้ัง 4 ทักษะสําคัญ ไดแก การฟง  
การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือการวิเคราะห สังเคราะห และตีความไดอยางสรางสรรค 

Issues relating to Thai languAge usAge in the 21st century, 
understanding Thai languAge usAge correctly and properly for the era in all 4 skills 
including listening, speaking, reading, and writing in order to analyze, synthesize, and 

interpret creatively. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการ 

English for Academic Purposes 
3(3-0-6) 

ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนสําหรับการสื่อสารทาง
วิชาการ โดยเนนการอานเชิงวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาจากสื่อตาง ๆ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสต
ทัศน และสื่อออนไลน รวมท้ังการเขียนสรุปความ 

Essential English skills for academic purposes by focusing on 
reading and writing skills;  analyzing and synthesizing of texts in authentic materials 
from printed and audio- visual media and online resources as well as writing 
summary. 
GEN2005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 

English for Careers 
3(3-0-6) 

ทักษะภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการเตรียมตัวสมัครงานท้ังการหาตําแหนง
งาน การเขียนประวัติสวนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณงาน รวมท้ังทักษะ 
การสื่อสารในสถานท่ีทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพรอมการพัฒนาทักษะท่ีจําเปน
ในการเตรียมตัวสําหรับการสอบโทอิค (TOEIC) 

English skills needed for a job application preparation including 
job seeking, writing resumes, writing application letters, and job interviews including 
effective communication skills in workplaces; skills needed in preparing for the Test 
of English for International Communication (TOEIC). 

 

GEN2006 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองตน 
Chinese for Basic Communication 

3(3-0-6) 

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง คําศัพทข้ันพ้ืนฐานตั้งแต 400 คําข้ึนไป สํานวน
และรูปประโยคอยางงายจากบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ โดยเนนการฝกทักษะดานการฟงและ
การพูด ตลอดจนความรู ท่ั ว ไปเ ก่ียว กับมารยาทและวัฒนธรรมตาง  ๆ เ พ่ือใชสํ าหรับ 
การติดตอสื่อสารเบื้องตนกับชาวจีน 

Chinese phonetic system, basic vocabulary of more than 400 
words, simple expressions and sentence patterns from conversations in various 
situations by focusing on the practice of listening and speaking skills as well as 
general knowledge about manners and cultures for basic communication with 
Chinese people. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN2007 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองตน 

Japanese for Basic Communication 
3(3-0-6) 

ประเภทตัวอักษรในภาษาญ่ีปุน ระบบการออกเสียง การฝกทักษะการฟง 
พูด อาน และเขียน โดยเนนวิธีอานและเขียนคําศัพทหรือประโยคดวยอักษรโรมัน สํานวนและ
โครงสรางไวยากรณพ้ืนฐานเพ่ือใชในการสื่อสาร เชน คําทักทายในชีวิตประจําวัน การพูดแนะนํา
ตนเอง การบอกตําแหนง การบอกเวลา การพูดเก่ียวกับครอบครัวและมหาวิทยาลัย การซ้ือและ
ขายสินคา การชักชวน และการแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว เปนตน เกร็ดความรูท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะ
สังคม วัฒนธรรม ประเพณีของญี่ปุน เพ่ือความเขาใจภาษาควบคูกับ ธรรมเนียมปฏิบัติและสามารถ
นําไปสื่อสารไดอยางราบรื่น 

Types of characters in Japanese, pronunciation system, practice 
of listening, speaking, reading, and writing skills with an emphasis on reading and 
writing vocabulary and sentences in Roman alphabets, basic expressions and 
grammar structures for communication, such as greetings in everyday life, self-
introduction, telling locations, telling time, talking about family and university, buying 
and selling products, persuading and recommending tourist places, etc. , general 
knowledge about social characteristics, culture, and traditions of Japan for 
understanding the languAge along with the customs and practices to be able to 
communicate smoothly. 
 
GEN2008 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองตน  

Burmese for Basic Communication 
3(3-0-6) 

ระบบอักษรพมาท่ีสัมพันธกับระบบเสียง โครงสรางประโยคพ้ืนฐาน คําศัพท
พ้ืนฐานฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ใหสามารถสื่อสารภาษาพมาไดในระดับเบื้องตน  

Myanmar alphabetical systems in relation to phonological 
system.  Basic sentence structures, basic vocabulary.  Practice of listening, speaking, 
reading, and writing skills in order to communicate in Myanmar languAge at a 
fundamental level. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN2009 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองตน  

Korean for Basic Communication 
3(3-0-6) 

ตัวอักษรภาษาเกาหลี โครงสรางประโยคพ้ืนฐาน คําศัพท ระบบไวยากรณ
ข้ันพ้ืนฐานและประโยคพ้ืนฐานท่ีใชสื่อสารในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  

Korean alphabets, basic sentence structures, vocabulary, basic 
grammar system and basic sentences used for everyday life communication in 
various situations. 

 

GEN2010 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองตน 
Vietnamese for Basic Communication 

3(3-0-6) 

ระบบเสียงภาษาเวียดนาม ตัวอักษรเวียดนาม คําศัพทท่ีใชสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ศึกษาสํานวนและรูปประโยคอยางงายในสถานการณตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
นําไปใชในการสื่อสารได 

Vietnamese sound systems.  Vietnamese alphabet, vocabulary, 
simple expressions and sentence structures applicable for various languAge use 
situations for daily communication. 
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3. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN3001 พลเมืองดี 

Good Citizen 
3(3-0-6) 

ปรัชญาของการเปนพลเมืองดี สิทธิและหนาท่ีพลเมือง พลเมืองกับคุณธรรม
จริยธรรมความหมายของการทุจริตคอรัปชั่น รูปแบบและลักษณะการทุจริตคอรัปชั่น วิธีการ
ตอตานการทุจริต คอรัปชั่น การมีสวนรวมทางสังคม จิตอาสาและจิตสาธารณะ เจตคติของบุคคล
ในสังคม ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม หลักมนุษยสัมพันธและการติดตอสื่อสาร ธรรมมาภิบาล
และแนวทางในการสรางความสามัคคี รวมถึงการแกไขปญหาโดยสันติวิธี และการมีทักษะทาง
สังคมของพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือทําใหเกิดพลเมืองดีของสังคม ประเทศชาติ และของโลก 

To study fundamental approaches of good citizen, rights and 
duty of citizen, citizen and morals & ethics, meaning, form and characteristic, and 
resistance of dishonesty and corruption, social participation, voluntary and public 
mind, social attitude, leadership and teamwork, human relation and communication, 
good governance and national unity creation, problem solving with peaceful 
meaning, and enhancing of social skill of the 21th century citizen for building of good 
citizen of society, nation and global. 
 
GEN3002 ศาสตรพระราชา 

The King’s Philosophy 
3(3-0-6) 

หลักการและแนวคิดการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) และพระบรมราโชบายดานการศึกษา
และการพัฒนาทองถ่ินของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 10) เนนวิธีการดําเนินการท่ีสามารถใชในการดําเนินการปรับปรุง 
ยกระดับความเปนอยูและการดํารงชีวิตของประชาชนภายใตขอจํากัดและความขาดแคลนใหมี
คุณภาพ ม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนการเปนคนดีของชุมชน สังคม และประเทศ ใหความสําคัญกับ 
การทํางานรวมกับชุมชน ทองถ่ิน สังคม หนวยงานท่ีเก่ียวของ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

Principles and concepts in development of His Majesty’s the King 
Rama 9 and  royal plans and strategies for education and local development of His 
Majesty’s the King Rama 10. Focus on how things can be improved upon with a view 
to achieving greater prosperity, stability, good living and sustainability on what course 
of action should be taken when people encounter hardship; being a good members 
of community, society and nation. Collaborate work with communities, societies and 
related organizations; sufficiency economy principles are amongst key principles and 
concepts implemented. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN3003 วิถีวัฒนธรรม 

Cultural Way 
3(3-0-6) 

ความสําคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสรางความ 
เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม ท้ังวัฒนธรรมระดับ
ทองถ่ิน ระดับชาติและระดับสากล ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีโดดเดนของทองถ่ินของไทย
และของโลก ความเขาใจในวัฒนธรรม ภูมิปญญาความเปนลานนาและเชียงราย การเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมและภู มิปญญาการเขาใจคุณคาของวัฒนธรรมและภู มิปญญา เพ่ือนําไปสู 
การสรางสรรคทางวัฒนธรรมของภูมิปญญา 

Signification, type of culture.  Process on how to generate 
people’s understanding and acceptance of cultural differences in local, national and 
international levels, remarkable wisdom of the local Thai and world; and to 
understand culture and wisdom of the Lanna and Chiang Rai, change and adjustment 
of culture and wisdom, and value of culture and wisdom for creativity in culture and 
wisdom. 

 

GEN3004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy Philosophy 

3(3-0-6) 

ความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันมีผลตอแนวทาง 
การดําเนินชีวิตของประชาชน โดยยึดหลักทางสายกลางอันนําไปสูสมดุลและยั่งยืนจากคุณลักษณะ 
3 หวงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี และ 2 เง่ือนไข คือ การมีความรูใน
การปฏิบัติงานและคุณธรรมภายใตการดําเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา 
และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยการทําบัญชี การออม การวางแผนการใชจาย การทํา
งบประมาณสวนบุคคลการลงทุนสวนบุคคล การเสียภาษี และการบริหารเงินเพ่ืออนาคต 

Signification of sufficiency economy philosophy which affects 
people living with the middle path for balance and sustainability based on three 
characteristic cycles:  sufficiency, rationality and immunity and two conditions: 
knowledge and know how, and moral under proactive activities of sufficiency 
economy philosophy and application in daily life including accounting, saving, 
expense planning, personal budgeting and investing, taxing, and future financial 
planning. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN3005 สุนทรียสรางสรรค 

Creative Aesthetics 
3(3-0-6) 

การตระหนักรู เก่ียวกับองคความรูพ้ืนฐานทางศิลปะ ดนตรี และการแสดง 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเขาใจกระบวนการ และสามารถสรางสรรคงานเชิงศิลปะท่ีนําไปตอยอดเปน
ผลงานบนพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับความงาม และประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

Awareness of basic art, music and performance knowledge in 
order to develop students in terms of creativity process and art making ability which 
could be further developed and applied into everyday life usAge within beauty 
groundwork. 

GEN3006 การเมืองและกฎหมายโลก  
World Politics and Law 

3(3-0-6) 

บริบทการเมืองโลก วิวัฒนาการของสังคมระหวางประเทศ ระบบโลกและ
องคการระหวางประเทศความรวมมือความขัดแยงระหวางประเทศ ระบบกฎหมายโลก บอเกิด
กฎหมายระหวางประเทศ การคาระหวางประเทศ และการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ 

Global politics context, evolution of international society, world 
system and international organization, international conflict and cooperation, world 
legal system, international source of Laws, international trade and international 
dispute settlement. 

GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต 
Competency of Graduate 

3(3-0-6) 

หลักการพัฒนาตนเองเพ่ือความเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค หลักการครองตน 
ครองคน ครองงาน ทักษะในการเขาถึง เขาใจและพัฒนาตนเอง ทักษะชีวิตท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 
21 ประกอบดวยหลัก 3Rs และ 7Cs ซ่ึงหลัก 3Rs คือ อานออก เขียนได คิดเลขเปน และหลัก 7Cs 
คือ ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา ทักษะดานการสรางสรรค
และนวัตกรรม ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน ทักษะดานความรวมมือ 
การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ ทักษะ 
ดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู 

Self- development principles for being desired graduate, manner 
for self-manAgement, personal manAgement, and work manAgement, competency 
in access, understanding, and improvement of self, and skills for the 21st century 
which consist of 3Rs and 7Cs: the 3Rs are Reading, (W)Riting, and (A)Rithmetics; and 
the 7Cs are Critical Thinking & Problem Solving, Creativity & Innovation, Cross-cultural 
Understanding, Collaboration, Teamwork & Leadership, Communications, 
Information & Media literacy, Computing & ICT Literacy, and Career & Learning Skills. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN3008 ประชาคมอาเซียน 

ASEAN Community 
3(3-0-6) 

การวิ เคราะหภู มิภาคอาเซียนเชิงลึก ท้ังทางดานสังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธระหวางประเทศ จุดกําเนิดองคกรอาเซียน 
โครงสรางองคกร วิถีอาเซียน กลไกความรวมมือดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 
ความสัมพันธตอกลุมประเทศคูเจรจา การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอประเทศไทยและกลุมประเทศ
สมาชิกหลังการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจมีผลบังคับในป 2558 การตระหนักถึงความเปนพลเมือง
อาเซียน แนวทางรับมือตอการเกิดชุมชนอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลดีตอไทยและ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ความรู ท่ีจําเปนเพ่ือการลงทุนหรือทําธุรกิจกับประเทศ 
ในอาเซียน และสมรรถนะการแขงขันในการทําธุรกิจของประเทศในอาเซียน 

To analyze ASEAN Community deeply in society, culture, history, 
Economicss, politics and international relations, started point of ASEAN, 
organizational structure, the way of ASEAN life, country coordinating mechanism in 
politics, Economicss, and cultural society, relationship to the group of dialogue 
partner countries, transformation of Thailand. 

 

GEN3009 การเมืองการปกครองของไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

สถาบันและกระบวนการเมืองไทย ประวัติศาสตรการปกครองของไทย 
ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง วิเคราะหบทบาทของสถาบันทางการเมือง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา 
ศาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การปกครองทองถ่ิน ความเปนพลเมือง การเมืองกับวิถีชีวิต
ประชาชน วัฒนธรรมทางการเมือง การจัดการความขัดแยงและสันติศึกษา 

Institutions and processes of politics in Thailand, historical 
dominance of Thai politics.  Analying  of the role of political institutions, cabinet, 
monarchy, political parties, parliament, courts, election and local government. 
Citizenship, political and people's lifestyles, political culture, conflict manAgement 
and peace education. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN3010 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

Law in Daily Lif 
3(3-0-6) 

ความสําคัญ ลักษณะและประเภทของกฎหมายวิวัฒนาการและลําดับศักด์ิ
ของกฎหมายไทย ศึกษากฎหมายท่ัวไปท่ีประชาชนความทราบ และจําเปนตองใชในชวีิตประจําวัน 
เปนตนวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย บุคคล นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา 
ครอบครัว ประมวลกฎหมาย อาญาวาดวย เจตนา ประมาท ตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน จําเปนและ
ปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย บันดาลโทสะ พระราชบัญญัติจราจร พระราชบัญญัติยาเสพติด 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติสัญชาติ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
วาดวย จับ คน ปลอย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และกระบวนการ ยุติธรรมทางแพงและอาญา 

Significance, characteristic, category and evolution of Laws 
including hierarchy of Thai Laws, judicial process in Citizen and criminal cases, 
general Laws that people need to understand and essential for daily life, for 
instances -  Citizen and commercial code in cases of person, legal act and contract 
Laws, specific contract, family; criminal code in cases of -  intention, carelessness, 
culprit, user, supporter, necessity and prevention by the Laws, anger, traffic act, 
narcotics act, consumer protection act, nationality act; code of criminal procedure 
in cases of-arrestment, investigation, release; the right to justice process, and Citizen 
procedure. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN3011 ทักษะชีวิต  

Life Skills 
3(3-0-6) 

แนวคิดทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวกับการทําความเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง
และผูอ่ืน กระบวนการคิดเพ่ือสรางภูมิคุมกันชีวิตใหกับตนเอง การเผชิญปญหา การจัดการอารมณ
ในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะทางสังคม ศิลปะการใชชีวิตอยางมี
ความสุขบนพ้ืนฐานความพอเพียง ความสามารถในการจัดการและออกแบบชีวิตดานการเงิน
สวนตัว การทํางาน การเขาสังคม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน การเรียนรู การตั้งเปาหมายในชีวิตท่ี
สอดคลองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  เพ่ือตอบโจทยความตองการของสังคม 

Life Skills involves studying psychological concepts to 
understand and appreciate selfness and others, and systematic thinking in order to 
foster mental immunity, recognize and avoid problems and cope with them; 
managing emotions at work and in daily life; improving social skills; applying the art 
of happily living with sufficiency; developing the ability to manAge and design private 
life in terms of personal finance, career, social life, and human interaction; and 
learning to set corresponding life goals based on the changes in 21st century in order 
to meet social needs. 

 
4. กลุมวิชาบูรณาการและเสริมสรางทักษะชีวิต 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN4001 การออกกําลังกายเพ่ือชีวิต 

Exercise for Life 
3(3-0-6) 

ความสัมพันธของการออกกําลังกายตอระบบตาง ๆ ของรางกายท่ีเก่ียวของ
กับการออกกําลังกาย และการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รูจักวิธีการปองกันและ 
การรักษาการบาดเจ็บทางการออกกําลังกาย 

The relation of exercise and body system.  Exercise and daily life; 
exercise for health; enhancing of physical capability; the physical capability test; 
injury prevention and injury treatment from exercise. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN4002 พลังงานกับการดําเนินชีวิต 

Energy for Life 
3(3-0-6) 

ประเภท แหลงกําเนิดของพลังงานและรูปแบบการใชงาน ความสําคัญของ
พลังงานกับการดําเนินชีวิต ในสังคม โลก และแนวทางการใชพลังงานในอนาคต การอนุรักษ
พลังงานในชีวิตประจําวัน กรณีศึกษาและมาตรการอนุรักษพลังงานในพ้ืนท่ีตัวอยาง 

Energy classification, energy resources and their uses, importance 
of energy in daily life, community and world life including trend of energy in the 
future, energy conservation in daily life, case study and energy conservation 
measures in selected area. 

 

GEN4003 การรูเทาทันการส่ือสาร  
Communication Literacy 

3(3-0-6) 

แนวคิดและหลักการของการรูเทาทันการสื่อสารในบริบทสังคมสารสนเทศ 
อิทธิพลและรูปแบบของการครอบงําทางการสื่อสาร ทักษะและองคประกอบการวิเคราะห 
การสื่อสารเพ่ือความตระหนักและรูเทาทันการสื่อสารของตนเองและบุคคลอ่ืน หลักการเปดรับ 
การเขาถึง และการเผยแพรกระจายขาวสารในยุคดิจิทัล คุณลักษณะของผูรูเทาทันการสื่อสาร 
ผลกระทบของความรูเทาทันการสื่อสารแนวทางการปองกันการถูกครอบงําจากขาวสาร ความ
รับผิดชอบในการสื่อสาร กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร หลักการหลีกเลี่ยง 
การสื่อสารท่ีกอใหเกิดโทษตอตนและสังคมในรูปแบบตาง ๆ แนวทางการใชสื่อยุคดิจิทัลอยาง
สรางสรรคเพ่ือประโยชนตอตนเองและสังคม 

Principles and concepts of communication literacy in information 
society context, influencing factors and patterns of dominance in communication, 
skills and components of communication literacy to build up an awareness of 
communication literacy of self and others.   Principles of information exposure and 
information accessibility and publicity in Digital era. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN4004 การเปนผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

Entrepreneurship in Special Economic Zone 
3(3-0-6) 

หลักการและรูปแบบธุรกิจ หลักการในการดําเนินธุรกิจ แนวคิดและ 
การเตรียมพรอมสําหรับการเปนผูประกอบการในยุคดิจิทัล การเริ่มตนในการประกอบการธุรกิจ 
แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การดําเนินงานตามหนาท่ีทางธุรกิจ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ความเปนมาและลักษณะความสําคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบาย
ภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  วิเคราะหแนวทางการเปนผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษรวมกับการฝกปฏิบัติในสถานการณ  

Principles, concepts and types of business operations preparing 
for entrepreneurship in Digital era.   Starting business, guideline in starting business, 
business functions operation, regional Economics cooperation and world Economics 
cooperation.   Characteristics and importance of Special Economics Zone, 
government and private sectors’  policies toward Special Economics Zone, analyze 
of being entrepreneur in the Special Economics Zone and including of practical 
knowledge in Special Economics Zone. 

 

GEN4005 ส่ิงแวดลอมในโลกปจจุบัน 
Environment in Today’s World 

3(3-0-6) 

องคประกอบ และประเภทของสิ่งแวดลอม สาเหตุและปญหาสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม สถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบันในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดลอมในเวทีนานาชาติ ความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษเพ่ืออนาคต การพัฒนาอยางยั่นยืนเพ่ือรักษาสมดุล 
ในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทน และกรณีศึกษา   

Component and types of environment, Cause and environmental 
problems, Impacts from environmental problems, Current environmental situation 
in local, national, regional and international levels, Environmental concerns in 
international venues, importance of biodiversity, conservation for the future, 
Sustainable development on balancing of natural resource consumption and 
replacement and case studies. 

 
 
 
 
 

 



40 
 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN4006 กฎหมายกับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

Law and Occupation in the Digital Age 
3(3-0-6) 

ความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีสอดคลองกับธุรกิจ และการประกอบอาชีพใน
ชวงเวลาท่ีเทคโนโลยีเขามาเปลี่ยนแปลงหรือทําลายขนบดั้งเดิมในวิถีของธุรกิจหรือกลไกและวิธี 
การประกอบอาชีพ หลักการทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความ
เปนสวนตัว กฎหมายเก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยี การบังคับใชกฎหมายในปจจุบันและ
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกฎหมายท่ีสอดคลองกับธุรกิจและการประกอบอาชีพ
ดิจิทัลตอไปในอนาคต 

Laws regarding careers and business in the time of technological 
disruption; intellectual properties Laws, privacy, data protection Laws including 
technology related Laws; the implementation of Laws in careers and business, 
including the trends of disruptive legal changes which were caused by technological 
advancement in the near future. 

 

GEN4007 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

3(3-0-6) 

ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ข้ันตอน จุดเริ่มตนของ 
การทําสมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการตอตาน
สมาธิ และการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ข้ันตอน 
คุณสมบัติ ประโยชนของฌานและญาณ ความรูเบื้องตนเรื่องวิปสสนา ความแตกตางระหวางสมถะ
กับวิปสสนา แผนผังสมถะกับวิปสสนา ชาวโลกกับวิปสสนา 

Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the 
beginning of meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits 
of meditation; meditation resistances and applying meditation to daily life; 
meditation as related to education and work; characteristic, processes, qualities and 
benefits of the states of absorption ( Jhana)  and insight knowledge ( Nana) ; 
fundamental knowledge about insight meditation (Vipassana) ; differences between 
the foundation meditation (Summata) and the insight meditation (Vipassana); layout 
of the foundation meditation (Summata)  and the insight meditation (Vipassana) ; 
Insight meditation as related to the world population. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
GEN4008 มนุษย สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนา 

Human, Society, Economics and Development 
3(3-0-6) 

หลักการดํารงอยูของมนุษยภายใตการเปลี่ยนทางสังคม สภาพของสังคมใน
แตละชวงวัย ความหลากหลายทางเพศท่ีเกิดข้ึนในสังคม หลักการ ทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจ
กับสังคมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสรางสรรค  และ 
การประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม เรียนรูในหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายใตกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของสหประชาชาติ ความสัมพันธในทางสังคม เศรษฐกิจ กับการพัฒนาในระดับชาติและระดับโลก 
ท่ีมีผลกระทบและความเก่ียวของกัน 

Living principles of human under uncertain conditions of social 
aspects, different of generations, multisexaul; trends of Economics and social 
development, innovation-based Economics development; creative economy; social 
enterprise ( SE. ) , sustainable development learning towards Sustainable 
Development Goals framework ( SDGs) ; and the engAgement and relationship of 
Economics and social development both national and international level. 

 

GEN4009 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นกับการบริการสังคม 
Volunteering for Local Development and Social Services 

3(3-0-6) 

แนวคิด หลักการ เก่ียวกับจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จิตอาสากับ 
การบริการสังคม จิตอาสากับภาคธุรกิจ กระบวนการดําเนินงานอาสาสมัคร การเริ่มตน การจัด
องคกร การดําเนินงานและการพัฒนา เนนการพัฒนาและเสริมสรางทักษะใหนักศึกษาสามารถ
ดําเนินกิจกรรมจิตอาสาได 

Principles and concepts about volunteering for local 
development; volunteering and social services; volunteering and business sectors; 
process of volunteering operation; getting start, organizing,  operating and 
developing; focusing on developing and enhancing skills for students to be able to 
perform volunteer activities. 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุมวิชาแกน 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT1101 วัสดุอาคาร  

Building Materials 
3(1-4-4) 

การวิเคราะหวัสดุงานสถาปตยกรรมสมัยใหม คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุ  
การเลือกวัสดุพ้ืนผิวอาคารสอดคลองตามสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภูมิอากาศ รายละเอียด 
การติดตั้งวัสดุ ประมาณการปริมาณวัสด ุ

Analysis of modern architectural materials, chemical properties 
of materials, selection of building surface materials related to physical environment, 
climate, material installation details and material quantities estimation. 

 

ACT1102 ฟสิกสสําหรับงานวิศวกรรมอาคาร 
Physics for Building Engineering 

2(1-2-3) 

หลักการทางฟสิกสวิเคราะห คํานวณระบบวิศวกรรมอาคารเบื้องตน 
การเลือกประเภทโครงสราง ระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ใหเหมาะกับประเภท
อาคาร และการเขียนแบบระบบวิศวกรรมอาคาร 

Principles of analytical physics, calculation of basic building 
engineering system, selection of structure categories, electrical system, sanitary 
system, air conditioning system which are appropriate to the building categories and 
drawing for building engineering system. 

ACT2103 คณิตศาสตรสําหรับงานสถาปตยกรรมและการกอสราง 
Mathemathics for Architecture and Construction 

3(2-2-5) 

พ้ืนฐานคณิตศาสตรงานสถาปตยกรรม งานกอสราง มาตรฐานหนวยวัด
สากล การหาพ้ืนท่ี ปริมาตร การถอดปริมาณงาน การวิเคราะหคาแรงและเครื่องจักร ภาษี การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวนและการวิเคราะหผลการคํานวน 

Fundamentals of mathematics for architecture, construction, 
international unit standards, area determination, volume, quantity takeoff, analysis 
of labour cost and machine, tax, usage of computer programs for calculation and 
results analysis. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT3104 นิเวศวิทยาชุมชนเมือง 

Urban Ecology  
3(2-2-5) 

ปจจัยท่ีสงผลตอพืชพรรณ สัตวพ้ืนถ่ินในสิ่งแวดลอมชุมชนเมือง การจัด 
การพ้ืนท่ีสีเขียว การออกแบบพ้ืนท่ีชุมชนใหนาอยู สงเสริมสุขภาพของผูอยูอาศัย การเปนมิตรตอ
สภาพแวดลอม และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศของชุมชนเมือง 

The factors affecting flora and fauna in urban environments, 
green area management, the design of livable community spaces with health 
promotion of resident, environmental- friendly and biodiversity maintaining in urban 
ecosystems. 

 
2. กลุมวิชาเอกบังคับ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT1201 พ้ืนฐานการออกแบบ 

Fundamentals of Design 
3(1-4-4) 

องคประกอบทางศิลปะในงานออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ รูปทรง ท่ีวาง สี พ้ืนผิว 
สัดสวน ขนาด แสงสวาง คุณสมบัติของวัสดุ หลักการออกแบบพ้ืนฐาน ออกแบบสถาปตยกรรมเชิง
บูรณาการ หลักสุนทรียภาพ การสื่อความหมายในงานออกแบบ และทัศนียภาพทางสถาปตยกรรม  

Composition of art in 2D and 3D design, shape, space, color, 
texture, proportion, size, lighting, material properties, fundamentals of design, 
integrated architecture design, aesthetics, meaning in design and achitectural 
perspective. 

ACT1202 พ้ืนฐานงานชางกอสราง 
Fundamentals of Construction Builder 

3(1-4-4) 

ลักษณะของวิชาชีพชางกอสราง วัสดุและเครื่องมืองานชางกอสราง เทคนิค
การวัดระดับ การจับดิ่งและฉาก ชางไม ชางปูน ชางเหล็ก งานชางพิเศษทางสถาปตยกรรม และ
การใชเครื่องมือชางสมัยใหมไดอยางถูกตอง 

Professional characteristic of builder, materials and instruments, 
technique of level measurement, plumb- line and right angle setting, carpenter, 
bricklayer , smith, architectural technicians and appropriate usage of modern 
instruments. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT1203 พฤติกรรมมนุษยกับการออกแบบสถาปตยกรรม  

Human Behavior and Architecture Design  
2(2-0-4) 

การวิเคราะหพฤติกรรมมนุษยตอการออกแบบสถาปตยกรรม โครงสราง
สัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมกายภาพ การรับรูและเรียนรูสภาพแวดลอม ระบบ 
มโนทัศน และการมีอาณาเขตครอบครองพฤติกรรมท่ีเวนวางสวนบุคคล 

An analysis of human behavior in architectural design, structure, 
the relationship between human and the physical environment, perception and 
learning of environment, conceptual system and Individual discretionary behavior. 

ACT1204 การออกแบบอาคาร 1  
Building Design I 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACT1201 พ้ืนฐานการออกแบบ 

3(1-4-4) 

การออกแบบอาคารท่ีพักอาศัยขนาดเล็ก ความสัมพันธ กับสัดสวน 
พฤติกรรมของมนุษย การวิเคราะหการสํารวจพ้ืนท่ีสภาพแวดลอมสําหรับการออกแบบ  
ระบบวิศวกรรมอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร การเขียนแบบอาคารตามมาตรฐานงานกอสราง
อาคาร 

Design of small residential building, relationship with proportion, 
human behavior, analysis of environmental survey for design, building engineering 
system, building control law, building drawings with construction standards. 

ACT1205  โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเขียนแบบอาคาร 
Computer Program for Building Drawing 

3(1-4-4) 

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการเขียนแบบกอสราง 2 มิติ   
การใชเครื่องมือ คําสั่งในโปรแกรม การพิมพแบบกอสราง และประยุกตใชเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน 
การสรางงานเขียนแบบกอสรางอาคาร 

Usage of computer programs for creating construction drawings 
in 2D, usage of tools and commands, construction drawing printing and application 
for creating building construction drawing. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT1206 รายละเอียดในงานสถาปตยกรรม 

Architecture Details 
3(1-4-4) 

การเขียนแบบขยายรายละเอียดในงานสถาปตยกรรมและงานกอสรางใน
เวลาท่ีจํากัด การสื่อสารและอธิบายรายละเอียดในงานกอสราง การตกแตงอาคารท่ีมีความซับซอน
ใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

Drawing with extended details for architecture and construction 
within limited time, communication and explaination in construction details, 
appropriate decoration of complex building for relevant user. 

ACT2207 การออกแบบอาคาร 2 
Building Design II 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACT1204 การออกแบบอาคาร 1 

3(1-4-4) 

ทฤษฎีการออกแบบท่ีวาง รูปทรงทางสถาปตยกรรม ความสัมพันธระหวาง
สัดสวนมนุษยกับการใชงาน รายละเอียดการกอสราง วัสดุ สี ระบบโครงสราง ระบบอาคารข้ัน
พ้ืนฐาน การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีตั้งโครงการ ปฏิบัติการออกแบบอาคารตึกแถว 2 คูหา พ้ืนท่ี
ใชสอยตามกฎหมาย 

The theory of space design and architectural shapes.  The 
relationship between human proportions and usability, construction details, 
materials, colors, structure systems, fundamentals of building system, environmental 
analysis of project location, design practice of 2 booths commercial buildings and 
the legal usable area. 
 

ACT2208 วัสดุและอุปกรณในงานสถาปตยกรรมและงานกอสราง 
Materials and Equipment in Architecture and 
Construction 

3(1-4-4) 

วั ส ดุ ก อส ร า งอาคาร  ง าน อุปกรณ อ าคาร  ร ะบบระบายอาก าศ  
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบขนสงอาคาร ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบ
รักษาความปลอดภัยและระบบอาคารอัจฉริยะ  

Building construction materials, building equipment, ventilation 
system, sanitation system, electrical system, air- conditioning system, building 
transportation system, fire protection system, security system and smart building 
system. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT2209 โปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขียนแบบงานระบบวิศวกรรม 

Computer Program for Engineering System Drawing 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACT1205 โปรแกรมคอมพิวเตอร
เพ่ือเขียนแบบอาคาร  

3(1-4-4) 

การ ใช โปรแกรมคอมพิว เตอร ในการ เ ขียนแบบระบบวิศวกรรม 
2 มิติ และ 3 มิติ การปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมโยธา ระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล  
ระบบเคลื่องกล และการพิมพแบบกอสราง 

Usage of computers programs for engineering system drawing in  
2D and 3D, practice of civil engineering drawing, electrical system, sanitation system,  
mechanical engineering and construction drawing printing 

 
ACT2210 โปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูงเพ่ือการเขียนแบบ  

Advanced Computer Program for Drawing 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: ACT2209 โปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการเขียนแบบงานระบบวิศวกรรม 

3(1-4-4) 

การใชโปรแกรมสรางแบบจําลองสารสนเทศอาคาร การพัฒนางาน 
ทางสถาปตยกรรม การออกแบบงานเขียนแบบกอสรางอาคาร การประมาณราคา และการวางแผน

งานกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ 
Computer program for building information modeling, 

architectural development, design of building construction drawings, cost estimation 
and the effective construction planning. 

ACT2211 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือนําเสนองานออกแบบ 
Computer Program for Design Presentation 

3(1-4-4) 

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เทคนิค
การใชโปรแกรมเฉพาะทาง รูปแบบการนําเสนอผลงานออกแบบ หลักการและองคความรูดาน
องคประกอบศิลป การบูรณาการสรางสรรค และการนําเสนอผลงานออกแบบ 

The usage of computer programs for designing in 2D  and 3D, 
techniques of using specialized program, format of design presentation, principles 
and knowledge of art composition, creative integration and design presentation. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT2212 การออกแบบตกแตงภายในเพ่ือการปรับปรุงอาคาร 

Interior Design for Building Renovation 
3(1-4-4) 

หลักการออกแบบตกแตงภายใน อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย โรงแรม
ขนาดเล็ก การจัดวางเครื่องเรือนภายใน วัสดุและรูปแบบการออกแบบตกแตงภายในสําหรับอาคาร
เกา องคความรูและข้ันตอนการประเมินอาคารเกา ประมาณราคาการปรับปรุง และกฎหมาย 
การตอเติมอาคาร 

Principle of interior design, residence, commercial building, small 
hotel, interior furniture placement, decorating materials and format of interior design 
for old building, knowledge and evaluation procedure of the old building, cost 
estimation for building renovation and building extension law. 

 
 

ACT3213 การออกแบบอาคาร 3 
Building Design III 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACT2207 การออกแบบอาคาร 2 

3(1-4-4) 

กระบวนการออกแบบและเ ขียนแบบอาคารสาธารณะขนาด เล็ก  
ความตองการพ้ืนท่ีใชสอย พ้ืนท่ีใชสอยท่ีมีความละเอียดซับซอน การออกแบบวางผัง การจัดกลุม
อาคารสาธารณะ การสํารวจพ้ืนท่ีในการวางผัง ระบบวิศวกรรมอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร  

Design process and building drawing for small public building, 
area requirement, complex area, layout design, category of public building, site 
layout survey, building engineer systems and building control law. 

ACT3214 การบริหารจัดการงานกอสราง 
Construction Management 

2(2-0-4) 

หลักการและวิธีการจัดการงานกอสราง การวางแผนงานกอสราง 
การควบคุมเวลา ความคุมทุนและคุณภาพ การตรวจสอบงานกอสราง การอานแบบกอสราง 
การประมาณราคา การคิดภาษี กําไร และคาใชจายในการกอสราง 

Principles and methodologies of construction management, 
construction planning, time management, break even point and quality, construction 
inspections, reading and interpreting construction drawing, cost estimation, 
calculation of tax, profit and construction cost. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT3215 ภูมิสถาปตยกรรม  

Landscape Architecture 
3(2-2-5) 

ทฤษฎี ก า รออกแบบภู มิ ทั ศน เ บื้ อ งต น  เทคนิ คทา งการก อส ร า ง 
ภูมิสถาปตยกรรม การเลือกพืชพรรณ การบํารุงรักษาภูมิทัศน การปฏิบัติการออกแบบและวางผัง
ภูมิทัศนท่ีสอดคลองกับสภาพของบริบท 

Theory of landscape design, techniques of architectural 
construction, plant selection, landscape maintenance, practice of design and 
landscape planning relevant to context. 

 
ACT3216 เตรียมสารนิพนธเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

Preparation of Architectural Technology Research 
3(3-0-6) 

การเลือกความรูและความเชี่ยวชาญในการเรียนตลอดหลักสูตร การพัฒนา
หรือการแกปญหาจากงานท่ีสนใจ การนําความรูท่ีสนใจพัฒนาเปนหัวขอสารนิพนธ ทบทวนทฤษฎี 
วิธีการหาขอมูล การใชเครื่องมือ วิธีการรวบรวมขอมูล การอางอิง การเขียนสารนิพนธ การจัด 
ทําโครงรางสารนิพนธ  

The selection of knowledge and expertise throughout full 
course study, development or problem solving based on interesting work, 
developing research topic from interesting knowledge, literature review, data 
searching, research tools, data collection, reference, research writing and proporsal 
writing. 

 
ACT4217 สารนิพนธทางเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

Architectural Technology Research  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACT3216 เตรียมสารนิพนธ
เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

5(1-8-6) 

บูรณาการความรูตลอดหลักสูตรเพ่ือเปนแนวทางในการทําสารนิพนธ 
วิ เคราะหและสังเคราะหขอมูล สรางแนวคิดการออกแบบ พัฒนาแบบราง รายละเอียด 
งานออกแบบสถาปตยกรรมหรืองานกอสรางหรืองานปรับปรุงอาคารหรือศาสตรท่ีเก่ียวของ และ
งานออกแบบข้ันสมบรูณ 

Integrating knowledge throughout full course study as a guideline 
for doing research, data analysis and synthesis, create conceptual design, sketch 
design, details of architectural design or construction or building renovation or 
relative fields and final project design. 
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3. กลุมวิชาเอกเลือก 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT1301 เทคโนโลยีการทําหุนจําลอง 

Modeling Technology 
3(1-4-4) 

การสรางหุนจําลองอาคาร งานสถาปตยกรรม ระบบกอสรางทางวิศวกรรม 
การใชวัสดุจริง วัสดุเสมือนจริง การใชเครื่องมืออยางถูกตอง สรางหุนจําลองเสมือนจริงตามมาตรา
สวนมาตรฐาน 

Building modeling, architecture, engineering construction system, 
usage of real materials, virtual materials, proper use of tools, creating of virtual 
model with standard scale. 

ACT2302 ฮวงจุยเพ่ืองานสถาปตยกรรม 
Feng Shui for Architecture 

3(1-4-4) 

การประยุกตใชทฤษฎีศาสตรฮวงจุยกับงานสถาปตยกรรมจากปจจัยตาง ๆ 
ทางดานกายภาพ และท่ีอยูอาศัยอยางเหมาะสมกับความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยควบคูกับหลักการทาง
วิทยาศาสตรตามหลักสถาปตยกรรม 

Application of feng shui theory to architecture based on various 
physical factors and housing for better living in conjuction with scientific principles 
of architecture. 
 
ACT2303 การออกแบบอาคารกับสภาพแวดลอม 

Building Design and Environment 
3(2-2-5) 

หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับสถาปตยกรรมในภูมิภาคเขตรอนชื้น 
วิเคราะหสภาพแวดลอม สภาวะภูมิอากาศ ท่ีตั้งโครงการ และปจจัยอ่ืน ๆ ใหมีสภาวะนาสบาย
สําหรับผูใชงาน ความรูพ้ืนฐานดานพลังงานรูปแบบตาง ๆ เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม แกไข
ปญหาและจัดการพลังงานดวยวิธีการออกแบบอาคารอยางยั่งยืน และวิเคราะหกรณีศึกษา 

Principles, theories and concepts of architecture in the tropical 
region, environmental analysis, climate conditions, project location and other factors 
to provide comfort zone for the user, fundamentals of energy, appropriate 
technology selection, problem solving and energy management through sustainable 
building design and case study analysis. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT3304 การออกแบบพ่ือคนท้ังมวล 

Universal Design 
3(2-2-5) 

ทฤษฎีพ้ืนฐานการออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล ขนาดของพ้ืนท่ี วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องเรือน และสิ่งอํานวยความสะดวก กายวิภาคเพ่ือคนท้ังมวล (ผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก สตร ี
มีครรภ) ออกแบบตามกฎกระทรวงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราในประเทศไทย 

Fundamental theory of universal design, area, materials, 
furnitures and facilities, anatomy for all people (elder, handicaps, children, pregnant 
women) , design following the ministerial regulations for disabilities and elderly 
people in Thailand. 
 
ACT3305 ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยใหมในลานนา 

Art and Modern Architecture in Lanna 
3(2-2-5) 

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมลานนา ศิลปะกรรมลานนา สถาปตยกรรม
ลานนาประยุกต เทคนิคการกอสรางและวัสดุสมัยใหม งานระบบสมัยใหมเพ่ือความสะดวก 
ในการใชสอยพ้ืนท่ี 

History of Lanna architecture, Lanna fine art, applied Lanna 
architecture, construction techniques and modern materials, modern system for 
convenient area. 

 
ACT3306 การประยุกตใชวัสดุในงานออกแบบอาคาร 

Application of Materials in Building Design  
3(2-2-5) 

วัสดุทองถ่ินและวัสดุท่ีทันสมัย ประยุกตเทคโนโลยีเพ่ือสรางสรรควัสดุ
สําหรับการออกแบบอาคาร การเลือกใชระบบผนังคอนกรีตสําเร็จรูป และระบบกอสรางอาคาร
สําเร็จรูป เพ่ือใหเหมาะสมกับรูปแบบการกอสรางอาคารในปจจุบันและมีความยั่งยืนในงาน
สถาปตยกรรม 

Local and modern materials, application of technology on 
material creativity for building design, proper selection of precast concrete wall 
systems and prefabricated- building construction systems for present building 
construction with architectural sustainability. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT3307 การออกแบบสถาปตยกรรมในพ้ืนท่ีจํากัด 

Architecture Design with Limited Space 
3(1-4-4) 

การออกแบบสถาปตยกรรมในพ้ืนท่ีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะห
ขอจํากัดของพ้ืนท่ี บูรณาการความรูในดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ ความรูดานเทคนิคการกอสราง 
ขอจํากัดพ้ืนท่ี วัสดุ โครงสราง และการปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท  

Effective architecture design in limited space, analysis of area 
limitations, integration of knowledge and relative law, knowledge of contruction 
technique, area limitation, materials, structure and suitable adaptability to context 

 
ACT3308 การออกแบบชุมชน 

Urban Design 
3(1-4-4) 

ออกแบบองคประกอบของชุมชน พิจารณาจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ระบบถนน ภู มิ ทัศน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และการวิ เคราะหผั ง โครง   
การจากกรณีศึกษาเพ่ือออกแบบชุมชน 

Urban elements design form the physical environment, road 
system, landscape, infrastructure, utility and analysis of project plan from the case 
study for urban design. 

ACT3309 วิธีการประกอบกึ่งสําเร็จรูปในการออกแบบสถาปตยกรรม 
Prefabrication Method for Architecture Design 

3(1-4-4) 

แนวคิดการออกแบบสถาปตยกรรมดวยวิธีการประกอบก่ึงสําเร็จรูป 
โครงสรางทางสถาปตยกรรม คุณสมบัติวัสดุ ออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ การสรางหุนจําลอง 
เพ่ือนําเสนอผลงานทางสถาปตยกรรม 

Architectural design concepts with prefabrication method, 
architectural structure, properties of materials, 3D design and drawing, modeling for 
architecture presentation. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT3310 การออกแบบเปลือกอาคาร 

Facade Design  
3(1-4-4) 

แนวคิดการออกแบบเปลือกอาคารท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอม บริบท 
ออกแบบและพัฒนารูปแบบเปลือกอาคารดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางหุนจําลอง  
แสดงรายละเอียดและราคาของวัสดุท่ีใชในการออกแบบเปลือกอาคาร โครงสรางวิศวกรรม 

Concept of façade design related to environment and context, 
design and development of facade with computer programs, creating model, details 
and material cost for facade design and engineering structure. 
 
ACT3311 การออกแบบปรับปรุงอาคารเพ่ือสงเสริมธุรกิจ 

Building Renovation for Business Promoting 
3(1-4-4) 

การเก็บขอมูลพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย การวิเคราะหขอมูลทาง
การตลาดและบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีทําธุรกิจ การสังเคราะหขอมูล ประเมินความเปนไปไดใน
การลงทุนทางการเงิน และแนวคิดในงานออกแบบปรับปรุงอาคารเพ่ือสงเสริมธุรกิจ 

Data Collecting on the behavior of target groups, marketing data 
analysis, physical environment of the business area, data synthesis, the feasibility 
study of financial investment and concept of building renovation for business 
promoting. 

 
ACT3312 การออกแบบสถาปตยกรรมเพ่ือกลุมคนท่ีมีอัตลักษณเฉพาะ 

Architecture Design for Identity-Specific People 
3(1-4-4) 

การวิ เคราะหการออกแบบงานสถาปตยกรรมจากพฤติกรรมมนุษย  
กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมผูมีรายไดนอย กลุมท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และกลุมชน
พ้ืนเมือง นําไปใชประยุกตในการออกแบบงานสถาปตยกรรม 

Analysis of architectural design from human behavior for group 
of elder, disabilities people, low income people, LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender, Queer and Intersex)  and indigenous people applied to architectural 
design. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT3313 การสํารวจและประเมินคุณคาทางสถาปตยกรรม 

Survey and  Value Evaluation of Architecture 
3(1-4-4) 

หลักการและเทคนิคการสํารวจบันทึกขอมูลในงานสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคา
ทางดานกายภาพและจิตใจ แนวคิดภูมิปญญาในการกอสรางสถาปตยกรรม เขียนแบบ และ 
สรางหุนจําลอง 

Principles and techniques of surveying and recording for 
invaluable architectural data in term of physical and mind, concept of local wisdom 
in architectural construction, drawing and modeling. 
ACT3314 การออกแบบจัดสวน 

Landscape Design 
3(1-4-4) 

การออกแบบจัดสวนในพ้ืนท่ีอาคารประเภทท่ีพักอาศัย การวิเคราะห
สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี ข้ันตอนการแสดงรายละเอียดงานออกแบบและงานเขียนแบบ และ 
การประมาณราคากอสรางเบื้องตน 

Landscape design in a residential building area, analysis of area 
environment, the process of showing design and drawing details and preliminary 
construction cost estimation. 

ACT3315 การออกแบบอาคารศาสนสถาน 
Religious Building Design 

3(1-4-4) 

หลักการออกแบบอาคารทางศาสนา ความคิดความเชื่อ ภูมิปญญาท่ีทําให
เกิดการสรางสรรคในงานสถาปตยกรรม โครงสรางและองคประกอบ สํารวจ รังวัดและเขียนแบบ
กอสราง ประมาณราคาเบื้องตนเพ่ือทําเปนกรณีศึกษา 

Priciples of religious building design, beliefs and wisdom inducing 
creativity in architecture, structures and elements, survey and construction drawing, 
cost estimation for case study. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT3316 การออกแบบเคหะการ 

Housing Design 
3(1-4-4) 

หลักการออกแบบอาคารเคหะการ การวางผังบริเวณ ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบวิศวกรรมอาคาร การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การจัดสรรท่ีดิน การออกแบบ
อาคารเคหะการ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

Principles of housing design, site layout, infrastructure, building 
engineering systems, project feasibility analysis, land allocation, housing design and 
related law. 
 
ACT3317 เทคนิคการถายภาพในงานสถาปตยกรรม 

Photography Techniques in Architecture 
3(1-4-4) 

การจัดองคประกอบภาพ วิธีการถายภาพ การเลือกใชอุปกรณ ประเภท
กลองถายภาพ กลองจากโทรศัพทมือถือ การเลือกลักษณะของแสง เทคนิคการถายภาพ
สถาปตยกรรมภายนอก เทคนิคการถายภาพสถาปตยกรรมภายใน เทคนิคการถายภาพระยะใกล 
ระยะไกล และการปรับแตงภาพเพ่ือการนําเสนองานออกแบบ 

The composition of photo, photography, selection of 
equipments, type of camera, mobile phone camera, selection of lighting 
characteristics, photography techniques for exterior and interior architecture, 
photography techniques for close up and long shot, image editing for design 
presentation. 

ACT3318 การออกแบบแสงสวาง 
Lighting Design 

3(1-4-4) 

ทฤษฎีแสงสวาง ประเภทของอุปกรณกําเนิดแสง แหลงกําเนิดแสงประดิษฐ 
การคํานวณแสงประดิษฐ การเลือกใชประเภทหลอดไฟฟาและดวงโคม การออกแบบแสงสวาง
สําหรับงานตกแตงภายใน การออกแบบแสงสวางสําหรับอาคารภายนอก และงานภูมิทัศน  

Lighting theories, type of lighting source, artificial lighting source, 
artificial lighting calculation, selection of incandescent lamp and lantern, lighting 
design for interior, lighting desigh for exterior building and land scape design. 
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4. กลุมฝกประสบการณวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือสหกิจศึกษา 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
ACT3401 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

Pre-Practicum in Architectural Technology 
3(135) 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพสถาปตยกรรมเบื้องตน การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  คุณลักษณะท่ีเหมาะสมโดยการกระทําในสถานการณ
หรือรูปแบบท่ีเก่ียวของกับงานในวิชาชีพ 

Preparation activities for student prior to practicum in 
architecture including recognition and career opotunities, knowledge, skill, attitude, 
motivation and characteristic relative to career in various situations. 

ACT4402 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสถาปตยกรรม  
Practicum in Architectural Technology 
วิชาท่ีตองศึกษามากอน : ACT3401 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

4(315) 

ฝกประสบการณวิชาชีพดานสถาปตยกรรม ท้ังหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน
ท่ีมีศักยภาพตรงตามวิชาชีพสถาปตยกรรม สถานประกอบการ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและโปรแกรมวิชา มีระยะเวลาในการฝกประสบการณไมนอยกวา 315 
ชั่วโมง 

Practicum in architecture with potential government 
organizations or private companies relative to architectural professional approved 
by program administrative committee. The duration of practicum must not less than 
315 hours. 
 
ACT4403 สหกิจศึกษา  

Co-Operative Education 
7(450) 

การปฏิบัติงานในองคกรหรือสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา ในภาค
เรียนสุดทาย ฝกความรับผิดชอบในองคกรหรือสถานประกอบการในดานงานสถาปตยกรรม  
การประยุกตใชความรูดานสถาปตยกรรมในการปฏิบัติงาน จัดทํารายงานและนําเสนอ 

Real operation in organizations or companies within one 
semester in the last semester, gaining responsibilities in organizations or companies 
relative to architecture, applying architectural knowledge with work, writing report 
and presentation. 
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