
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 
(ปรับปรุงครัง้ที่ 1    พ.ศ. 2549) 

 

จุดประสงค 
 

  ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม    สาขาวิชาเทคนิคสถาปตย    สามารถปฏิบัติงานในระดับชางเทคนิค     ผูควบคุมงาน 
ผูชวยวิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว   มีความรู  ความสามารถ  เจตคติ  และประสบการณ  ในดาน
ตาง ๆ ดังนี้ 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคม  มนุษยศาสตร คณิตศาสตร     
วิทยาศาสตร  นําไปใชในการคนควา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพสถาปตยกรรม  ใหเกิดความ
เจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการ  และกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม  และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  นํามาพัฒนางานอาชีพสถาปตยกรรม  ใหมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล 

3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะหแกปญหาสรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
สถาปตยกรรม 

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี    มีความรับผิดชอบตอตนเอง    ครอบครัวและสังคมมีคุณธรรม 
จริยธรรมและกอนิสัยที่ดีในงานอาชีพ 

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสสระในสาขาวิชาสถาปตยกรรม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา 
4. จัดการ ควบคมุ และพัฒนาคุณภาพงาน 
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค 
6. ออกแบบสถาปตยกรรม 
7. เขียนแบบอาคารเพื่อการกอสราง 
8. บริหารและควบคุมงานกอสรางอาคาร 
9. ประมาณราคางานกอสราง 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
____________________ 

 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาสถาปตยกรรม   ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร   รวมไมนอยกวา  98  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ 21 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชพี  ไมนอยกวา 71 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน ( 15  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 44  หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา   8  หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 98 หนวยกิต 
 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม  สาขาวิชาการกอสราง  สาขางานสถาปตยกรรม  สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
 

 สําหรับผูสําเร็จการศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืนหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวชิาชีพตอไปนี ้
 
 รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3108 - 0001 ศิลปะและภาพรางเพื่อการออกแบบ 2 (4) 
 3108 - 0002 เขียนแบบกอสราง 3 (6) 
 3108 - 0003 การออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน 3 (6) 
 3108 - 0004 ทัศนียภาพและการตกแตงแบบ 3 (6) 
 3108 - 0005 วัสดุและวิธีการกอสราง 3 (3) 
 3108 - 0006 กฎหมายกอสราง 1 (1) 
 3108 - 0007 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
  รวม    17 (30) 
 



 

สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 5 ~

1.  หมวดวิชาสามัญ  21 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3) 
 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 
 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
 

 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี (ไมนอยกวา  8 หนวยกิต ) 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4) 
 3000-1521 คณิตศาสตร 2 3 (3) 
 
2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 71 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 15 หนวยกิต  
 ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 4 และเลือกเรยีนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ
กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา 
 รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3) 
 3108-1001 การประมาณราคา 2 (2) 
 3108-1002 กฎหมายและสัญญา 2 (2) 
 3108-1003 สถาปตยกรรมไทย 1 2 (4) 
 3108-1004 การเขียนแบบกอสราง 1 3 (6) 
 3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4) 
 
หมายเหตุ  รหสัวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวชิานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร 
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 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 44 หนวยกิต 
 รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3108-2001 การออกแบบสถาปตยกรรม 1 4 (7) 
 3108-2002 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 4 (7) 
 3108-2003 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 4 (7) 
 3108-2004 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 4 (7) 
 3108-2005 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรม 1 2 (4) 
 3108-2006 การออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน 1 2 (4) 
 3108-2007 มูลฐานการออกแบบสถาปตยกรรม 2 (2) 
 3108-2008 ทฤษฎีโครงสราง 2 (2) 
 3108-2009 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 2 (2) 
 3108-2010 แนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม 2 (2) 
 3108-2011 วัสดุและวิธีการกอสราง 1 2 (2) 
 3108-2012 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 2 (2) 
 3108-2013 สภาวะแวดลอม 1 2 (2) 
 3108-2014 ผังเมือง 2 (2) 
 3108-2015 อุปกรณอาคาร 1 2 (2) 
 3108-2016 การออกแบบสถาปตยกรรมเขตรอน 2 (2) 
 3108-2017 วัสดุและวิธีการกอสราง 2 2 (2) 
 3108-2018 การบริหารและการจัดการงานกอสราง 2 (2) 
  รวม 44 (60) 
 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
 รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3108-2101 การเขียนแบบกอสราง 2 3 (6) 
 3108-2102 การเขียนแบบกอสราง 3 3 (6) 
 3108-2103 สถาปตยกรรมไทย 2 2 (4) 
 3108-2104 สภาวะแวดลอม 2 2 (2) 
 3108-2105 อุปกรณอาคาร 2 2 (2) 
 3108-2106 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 (2) 
 3108-2107 การเขียนแบบสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 1 2 (4) 
 3108-2108 การถายภาพ 2 (3) 
 3108-2109 การวิบัติของอาคาร 2 (2) 
 3108-2110 การสํารวจ 2 (4) 
 3108-2111 วัสดุและอุปกรณตกแตงภายใน 2 (2) 
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 3108-2112 วัสดุและอุปกรณตกแตงสวน 2 (2) 
 3108-2113 การเสนอโครงการงานสถาปตยกรรม 2 (2) 
 3108-2114 โครงการงานสถาปตยกรรม 4 (*) 
 3108-2115 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรม 2 2 (4) 
 3108-2116 การออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน 2 2 (4) 
 3108-2117 การเขียนแบบสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 2 2 (4) 
 3108-2118 ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปตยกรรม  1 5 (10) 
 3108-2119 ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปตยกรรม  2 4 (8) 
 3108-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม 1 4 (*) 
 3108-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม 2 4 (*) 
 3108-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม 3 4 (*) 
 3108-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม 4 4 (*) 
 
 สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคใีหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กาํหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 
40 ช่ัวโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 
 2.4 โครงการ  4 หนวยกิต 
 รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3108-6001 โครงการ 4 (*) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา  
 
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน 
 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง 
 ใหจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 
3108-0001 ศิลปะและภาพรางเพ่ือการออกแบบ 2 (4) 
  (Painting  and  Drawing  for  Architectural  Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของงานศิลปะ 
2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพรางและและเขียนภาพลงส ี
3. เพื่อใหสามารถจัดองคประกอบศิลปและประยุกตใชในงานสถาปตยกรรม 
4. เพื่อใหมีความกิจนิสัยในการทํางาน ดานความรอบคอบและตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของงานศิลปะและองคประกอบศิลป 
2. เขียนภาพโดยใชหลักการจัดองคประกอบศิลป 
3. เขียนภาพรางดวยดินสอและปากกาแบบตาง ๆ 
4. เขียนภาพหุนนิ่งภายในหองปฏิบัติการพรอมลงส ี
5. เขียนภาพจากของจริงภายนอกอาคาร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของศิลปะ จิตวิทยาและทฤษฎีสี องคประกอบศิลป หลักการจัด
องคประกอบศิลป การเขียนภาพรางดวยดินสอและปากกาแบบตาง ๆ การลงสีโดยเขียนหุนนิ่งภายใน
หองปฏิบัติการและการเขียนภาพจากของจริงภายนอกอาคาร  ตนไม วัด อาคาร ยานชุมชน ถนน เพื่อใหเกิด
ความชํานาญแมนยําในเรื่องน้ําหนักของแสงเงา รูปทรง พื้นผิว และโครงสรางตาง ๆ เปนแบบ 3  มิติ 
 
3108-0002 เขียนแบบกอสราง 3 (6) 
  (Construction  Drawing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียวโครงสรางไม 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยโครงสรางไมช้ันเดียวพรอมรายการประกอบ

แบบ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานมีความประณีต รอบคอบและตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยโครงสรางไมช้ันเดียว 
2. เขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยโครงสรางไมช้ันเดียวพรอมรายการประกอบแบบ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยช้ันเดียวยกพื้นโครงสรางไม 
ประกอบดวยผังพื้น ผังโครงสราง รูปดาน รูปตัด รูปขยายรายละเอียดและรายการประกอบแบบ สัญลักษณ การ
เขียนตัวอักษรประกอบแบบ 
 
3108-0003 การออกแบบสถาปตยกรรมเบ้ืองตน 3 (6) 
  (Fundamental  Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบบานพักอาศัยช้ันครึ่งและสองชั้น 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบบานพักอาศัยช้ันครึ่งและสองชั้นพรอมรายการประกอบแบบ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพสถาปตยกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและแนวคิดในการออกแบบบานพักอาศัยช้ันครึ่งและสองชั้น 
2. ออกแบบบานพักโดยนํากระบวนการจัดองคประกอบของพื้นที่ใชสอย มาใชในการรางแบบและ

ออกแบบสถาปตยกรรมของบานพักอาศัยช้ันครึ่งและสองชั้น 
3. ออกแบบโดยนําระบบโครงสราง ระบบสุขาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของมาใชประกอบการ

ออกแบบ  บานพักอาศัยช้ันครึ่งและสองชั้น 
4. ออกแบบบานพักอาศัยช้ันครึ่งและสองชั้นเพื่อการนําเสนอพรอมทําหุนจําลอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบ องคประกอบของพื้นที่ใชสอยโดย
คํานึงถึงระบบโครงสราง ระบบสุขาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของของบานพักอาศัยช้ันครึ่งและสองชั้น งาน
ออกแบบเพื่อการนําเสนอ  ออกแบบระยะสั้นของพื้นที่ใชสอยและงานสถาปตยกรรม ขนาดเล็กและการจัดทํา
หุนจําลอง 
 
3108-0004 ทัศนียภาพและการตกแตงแบบ 3 (6) 
  (Perspective  and  Presentation) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนทัศนียภาพและตกแตงแบบ 
2. เพื่อใหสามารถในการเขียนทัศนียภาพภายใน – ภายนอกอาคาร 
3. เพื่อใหสามารถตกแตงแบบอาคารทางสถาปตยกรรม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบและตรงตอเวลา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบทัศนียภาพและการตกแตงแบบ 
2. เขียนทัศนียภาพภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
3. ตกแตงแบบดวยเทคนิคลายเสน 
4. ตกแตงแบบดวยเทคนิคการลงสี 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนทัศนียภาพ รูปทรงเรขาคณิต อาคารและหลังคาแบบตางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงวิธีการตกแตงแบบดวยเทคนิคตางๆ ในลักษณะ  2  มิติ  ดวยลายเสนและการ
ลงสี 
 
3108-0005 วัสดุและวิธีการกอสราง 3 (3) 
  (Materials  and  Construction) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัติวัสดุอุปกรณกอสรางและเลือกใชวัสดุ
อุปกรณในการกอสราง 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิดโครงสรางและวิธีการกอสรางอาคารพักอาศัย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการเรียนรูอยางเปนระเบียบตามขั้นตอนสม่ําเสมอ เห็นความสําคัญตอการเรียน

วัสดุและวิธีการกอสราง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัติวัสดุอุปกรณกอสราง 
2. พิจารณาเลือกวัสดุกอสรางและนําไปใชในงานกอสราง 
3. จําแนกโครงสรางและวิธีกอสรางอาคารพักอาศัยท่ีทําจากไมและคอนกรีต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัติวัสดุอุปกรณและวิธีการกอสรางอาคารพักอาศัยท่ีทําจาก
ไมและคอนกรีต วิธีการกอสรางฐานรากชนิดตางๆ งานโครงสรางไม โครงสรางคอนกรีต โครงสรางและ
องคประกอบรวมทั้งการติดตั้งของหลังคาชนิดตางๆ วัสดุมุงหลังคา ผังเพดาน บัว เชิงชาย บันไดและการ
ประมาณราคาเบื้องตน 
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3108-0006 กฎหมายกอสราง 1 (1) 
  (Building  Laws) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ ความมุงหมายของกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร การเขียน
สัญญา  และการยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 

2. เพื่อใหสามารถออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรมใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมการกอสราง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรู  เห็นความสําคัญของกฎหมายกอสราง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร และเขียนสัญญา 
2. ยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคารตามขั้นตอน 
3. ออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรมตามกฎหมายควบคุมการกอสราง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการกอสรางอาคาร การออกแบบอาคารทาง
สถาปตยกรรม ควบคุมสัญญาการออกแบบเขียนแบบอาคารขนาดเล็ก  การยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 
 
3108-0007 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
  (Basic  Computer  Aided  Architectural  Drawing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานเขียนแบบ 
2. เพื่อใหสามารถติดตั้งและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 
3. เพื่อสามารถเขียนแบบและตกแตงแบบงานสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการติดตั้งและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบสถาปตยกรรม 
2. เขียนแบบงานสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 
3. ตกแตงแบบสถาปตยกรรมใหสวยงามดวยคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร ติดตั้งคอมพิวเตอรและ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเขียนแบบ เขียนแบบและตกแตงแบบสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 
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3108-1001 การประมาณราคา 2 (2) 
 (Cost Estimation) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการประมาณราคาการกอสราง 
2. เพื่อใหสามารถประมาณการหาปริมาณวัสดุ อุปกรณคาแรงการทําบัญชีรายการวัสดุ  อุปกรณ  

คาแรงของอาคารที่พักอาศัย 
3. เพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรมในงานประมาณราคา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการประมาณราคาการกอสราง 
2. แยกแบบ คํานวณหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ  คาแรง 
3. ประมาณราคาคาวัสดุ  อุปกรณ  คาแรง  คาดําเนินการ  ภาษี  กําไร  การทําบัญชีรายการ 
4. ลงรายการตาง  ๆ  ในเอกสารการประมาณราคา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนของการประมาณราคา การหาปริมาณวัสดุอุปกรณ 
คาแรงงานของอาคารสวนประกอบอาคาร งานตกแตง งานไฟฟา งานประปา การจัดทําบัญชีรายการวัสดุ 
อุปกรณ คาแรงของอาคารที่พักอาศัย 
 
3108-1002 กฎหมายและสัญญา 2 (2) 
  (Law  and  Contract) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกฎหมาย สัญญาวาดวยการกอสราง 
2. เพื่อใหมีความเขาใจระเบียบวาดวยการจัดซื้อ จัดจาง  การพัสดุ  การจางเหมาและการแบงงวดเงิน 
3. เพื่อใหสามารถเขียนสัญญาและเขียนรายการกอสราง 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในเรื่องความละเอียดรอบคอบในการจัดทําเอกสาร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของกฎหมาย สัญญาวาดวยการกอสราง 
2. เขาใจหลักการของระเบียบวาดวยการจัดซื้อ การจัดจาง การพัสดุ การจางเหมาและการแบงงวดเงิน 
3. เขียนสัญญาและรายการกอสรางไดถูกตองตามกฎหมาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกอสราง สัญญาวาดวยการกอสราง ระเบียบวาดวยการ
จัดซื้อจัดจาง  การประกวดราคา  การจางเหมาและการแบงงวดเงินและการเขียนรายการกอสราง 
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3108-1003 สถาปตยกรรมไทย  1 2 (4) 
  (Thai Architecture  1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะชุมชน ลักษณะประเภทและสัดสวนเรือนไทยภาคตางๆ 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบและทําหุนจําลองเรือนไทย 
3. เพื่อใหมีความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของงานสถาปตยกรรมไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะชุมชน  ลักษณะประเภทและสัดสวนเรือนไทยภาคตาง ๆ 
2. เขียนแบบและทําหุนจําลองเรือนไทย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ลักษณะชุมชน อิทธิพลท่ีมีตอรูปรางลักษณะเรือนไทย สัดสวนเรือน
ไทยภาคกลาง เรือนไทยภาคตาง ๆ เรือนไทยเครื่องสับ  เรือนเครื่องผูก 
 
3108-1004 การเขียนแบบกอสราง  1 3 (6) 
  (Construction Drawing 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตและรอบคอบ ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย 
2. เขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชยพรอมรายการประกอบแบบกอสราง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรม  แบบวิศวกรรมโครงสราง  แบบ
รายละเอียดท่ีจําเปนของอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย แบบระบบไฟฟา  สุขาภิบาลและเขียนรายการ
ประกอบแบบกอสราง 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปรับปรุงครั้งที่ 1   พ.ศ. 2549) ปวส. 2546 
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3108-2001 การออกแบบสถาปตยกรรม 1 4 (7) 
(Architectural Design 1) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบอาคารพักอาศัยท่ีมีขนาดใหญและมีปญหาซับซอน 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบอาคารพักอาศัยท่ีมีขนาดใหญและมีปญหาซับซอน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพสถาปตยกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบงานสถาปตยกรรมของอาคารพ ักอาศัยท่ีมี ขนาดใหญ และการจัดทํา

โปรแกรม (Process Design) 
2. พิจารณาเลือกใชโครงสราง ระบบสุขาภิบาลในงานสถาปตยกรรมของอาคารพักอาศัยขนาดใหญ 
3. ออกแบบรางทางสถาปตยกรรมของอาคารพักอาศัยขนาดใหญ โดยเนนถึงลกัษณะเฉพาะของ

อาคาร ประโยชนใชสอยและการจัดทําโปรแกรม (Process Design) 
4. ตกแตงแบบในงานสถาปตยกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบสถาปตยกรรมและการจัดทําโปรแกรม  (Process Design) 

ของอาคารพักอาศัยท่ีมีขนาดใหญและมีปญหาซับซอน โดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของอาคาร ประโยชนใช
สอย การใชโครงสราง  พิจารณาปญหาระบบสุขาภิบาลในงานสถาปตยกรรม ออกแบบรางและฝกการตกแตง
แบบในงานสถาปตยกรรม 
 
3108-2002 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 4 (7) 

(Architectural Design 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบอาคารสาธารณะสูงไมเกิน 4 ช้ันหรอือาคารเพื่อการ
นันทนาการที่มีปญหาซับซอน 

2. เพื่อใหสามารถออกแบบอาคารสาธารณะสูงไมเกิน 4 ช้ัน  หรืออาคารเพื่อการนันทนาการที่มี
ปญหาซับซอน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีเหตุผลและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพสถาปตยกรรม 



 

สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและแนวคิดทางการออกแบบอาคารสาธารณะสูงไมเกิน 4 ช้ันหรืออาคารเพื่อการ

นันทนาการซึ่งมีปญหาซับซอน 
2. ออกแบบอาคารสาธารณะสูงไมเกิน 4 ช้ันโดยเนนถึงลักษณะของอาคารประโยชนใชสอย การจัด

ผังบริเวณและการจัดทําโปรแกรม (Process Design) 
3. เลือกระบบโครงสรางชนิดตางๆ การระบายอากาศโดยธรรมชาติมาใชกับการออกแบบอาคาร

สาธารณะ 
4. ตกแตงแบบ เขียนทัศนียภาพเพื่อการนําเสนอแนวคิดทางสถาปตยกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบงานสถาปตยกรรม และการจัดทําโปรแกรม (Process 

Design) ของอาคารสาธารณะสูงไมเกิน 4 ช้ัน หรืออาคารเพื่อนันทนาการที่มีปญหาซับซอน โดยเนนถึง
ลักษณะของอาคารประโยชนใชสอย การใชโครงสรางการระบายอากาศโดยธรรมชาตกิารจัดวางผงับริเวณ 
ออกแบบและออกแบบราง ตกแตงแบบ เขียนทัศนียภาพ วิจารณและเสนอแนะความคิดรวบยอด 
 
3108-2003 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 4 (7) 

(Architectural Design 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการออกแบบอาคารสาธารณะหรืออาคารทางธุรกิจท่ีสูงกวา 4 ช้ัน 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบอาคารสาธารณะหรืออาคารทางธุรกิจท่ี สูงกวา 4 ช้ัน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบ    และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ           

สถาปตยกรรม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบสถาปตยกรรมอาคารสาธารณะหรืออาคารทางธุรกิจท่ีสูงกวา 4 ช้ัน 
2. พิจารณาเลือกใชระบบโครงสรางอาคารที่ซับซอนใหเหมาะสมกับการออกแบบอาคารสาธารณะ 
3. พิจารณาความเหมาะสมประเภทของระบบปรับอากาศ และอุปกรณ อาคารท่ีจําเปนมาใชกับการ

ออกแบบอาคารสาธารณะ 
4. ออกแบบรางและออกแบบอาคารสาธารณะโดยเนนถึงลักษณะกลุมอาคารที่มี หนาท่ีใชสอย

หลายหนาท่ี พรอมการจัดผังบริเวณและการจดัทําโปรแกรม (Process Design) 
5. สรุปผลการออกแบบ การตกแตงแบบ เขียนทัศนียภาพและนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการออกแบบงานสถาปตยกรรมและการจดัทําโปรแกรม (Process 

Design) ของอาคารสาธารณะ หรอือาคารทางธุรกิจท่ีม ี ขนาดใหญและสูงกวา 4 ช้ัน โดยเนนถึงล ั กษณะของ
อาคารประโยชนใชสอยการใช โครงสราง การปรับอากาศและอุ ปกรณอาคารท่ีจําเปน การจัดวางผงับริเวณ
ออกแบบและออกแบบรางการตกแตงแบบ เขียนทัศนียภาพ วิจารณและเสนอแนะความคิดรวบยอด 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปรับปรุงครั้งที่ 1   พ.ศ. 2549) ปวส. 2546 
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3108-2004 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 4 (7) 
(Architectural Design 4) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการออกแบบอาคารสาธารณะหรืออาคารทางธุรกิจท่ีมีขนาดใหญสูงกวา 4 ช้ัน 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบอาคารสาธารณะหรืออาคารทางธุรกิจท่ีมีขนาดใหญสูงกวา 4 ช้ัน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางาน ละเอียดรอบคอบ ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบสถาปตยกรรมอาคารสาธารณะ หรืออาคารทางธุรกิจขนาดใหญสูงกวา   

4 ช้ัน 
2. เลือกใชระบบโครงสรางอาคารที่ซับซอนใหเหมาะสมกับการออกแบบอาคารสาธารณะ 
3. เลือกประเภทของระบบปรั บอากาศและอุ ปกรณ อาคารท่ี จํ าเปนมาใช กั บการออกแบบอาคาร

สาธารณะ 
4. ออกแบบร าง  และออกแบบอาคารสาธารณะเนนลักษณะกลุมอาคารที่  มีหนาท่ีใช สอยหลาย

หนาท่ีพรอมการจัดผังบริเวณและการจัดทําโปรแกรม (Process Design) 
5. สรุปผลการออกแบบ การตกแตงแบบ เขียนทัศนียภาพและนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบงานสถาปตยกรรมและการจัดทําโปรแกรม (Process 

Design) ของอาคารสาธารณะ หรืออาคารทางธุรกิจขนาดใหญและสูงกวา 4 ช้ัน โดยเนนถึงลกัษณะกลุมอาคาร
ท่ีมีหนาท่ีใชสอยหลายหนาท่ี มีการใช โครงสรางอาคารที่ซับซอนรวมทั ้งระบบปรับอากาศและอุปกรณอาคาร
ท่ีจําเปน การจัดผังบริเวณ 
 
3108-2005 การออกแบบเขยีนแบบภูมิสถาปตยกรรม 1 2 (4) 

(Landscape Architectural Drawing and Design 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบสวนบริเวณบาน 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรมในบริเวณบาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบสวนบริเวณบาน 
2. ออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรมในบริเวณบานขนาดตางๆ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการ ขอบเขตของงานภูม ิสถาปตยกรรม องคประกอบในการจัดสวน รูปแบบการจ ัดสวน

บริเวณบาน ออกแบบเขียนแบบการจัดสวนบริเวณบาน 



 

สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
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3108-2006 การออกแบบเขยีนแบบสถาปตยกรรมภายใน 1 2 (4) 
(Interior Architectural Drawing and Design 1) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายใน 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคารขนาดกลาง 
3. เพื่อใหสามารถทําหุนจําลองแสดงการจัดวางเครื่องเรอืน ตกแตงภายในอาคาร 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายใน 
2. ออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคารขนาดกลาง 
3. ทําหุนจําลอง แสดงการจัดวางเครื่องเรอืน ตกแตงภายในอาคาร 
4. เลือกใชวัสดุตกแตงและอุปกรณใหเหมาะสมกับงานแตละชนิด 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการและกระบวนการออกแบบสถาป ตยกรรมภายใน เกี่ยวกั บการใชพื้นที่ แบบอย างการ

ตกแต งรูปทรงเครื่องเรอืน การก ําหนดโครงสี การเลื อกว ัสดุ ตกแตงบาน ผนัง เพดานและสวนของอาคารให
สอดคลองกับระบบอุปกรณอาคาร สําหรับอาคารพักอาศัยสํานักงาน ร านคา อาคารพาณิชย ออกแบบรางแบบ
เขียนแบบสถาปตยกรรมภายในอาคารพักอาศัยนําเสนอ ผลงานออกแบบพรอมหุนจําลอง 
 
3108-2007 มูลฐานการออกแบบสถาปตยกรรม 2 (2) 

(Architecture Design Fundamentals) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมขั้นพื้นฐาน การจัดองค
ประกอบและความสัมพันธของสถาปตยกรรม กับสภาพแวดลอม วิวัฒนาการของสถาปตยกรรม
พื้นถิ่น 

2. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการ วิธีการและแนวความคิดในการออกแบบตลอดจนหลักเกณฑ
ในการออกแบบที่พักอาศัยจากอดีตถึงยุคปจจุบัน 

3. เพื่อใหสามารถประยุกตรูปแบบของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นใชในงานสถาปตยกรรมในปจจบัุน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน มีความประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมขั้นพื้นฐาน     การจัดองคประกอบ        

สถาปตยกรรม และสภาพแวดลอมววิัฒนาการของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 
2. นําแนวความคิดและวิธีการในการออกแบบตลอดจนหลักเกณฑในการออกแบบที่พักอาศัยจาก

อดีตถึงปจจุบันมาใชในการออกแบบ 
3. ประยุกตรูปแบบของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นใชในงานสถาปตยกรรมในปจจบัุน 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปรับปรุงครั้งที่ 1   พ.ศ. 2549) ปวส. 2546 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมขั้นพื้นฐาน การจัดองคประกอบสถาปตยกตยกรรมความ

สัมพันธของสถาปตยกรรมและสภาพแวดลอม วิวัฒนาการของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น กระบวนการ วิธีการและ
แนวความคิดในการออกแบบตลอดจนหลักเกณฑในการออกแบบที่พักอาศัยจากอดีตถึงยุคปจจุบัน 
 
3108-2008 ทฤษฎีโครงสราง 2 (2) 

(Theory of Structure) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเกี่ยวกับวิธีการหาแรงในโครงสราง 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉื อน โมเมนตดัด เสนอิทธิพลการโกงตัวของคาน 

แรงในชิ้นสวนของโครงขอหมุน และคานตอเนื่อง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและมีความรับผิดชอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเกี่ยวกับวิธีการหาแรงในโครงสราง 
2. คํานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัดในชิ้นสวนของโครงขอหมุน 
3. คํานวณหาเสนอิทธิพล คํานวณการโกงตัวของคาน 
4. คํานวณคานตอเนื่อง โดยวิธีสมการสามโมเมนต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณหาแรงในโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัดแรง

ภายในชิ้นสวนของโครงขอหมุน เสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน การโกงตัวของคาน โดยวธิีพื้นที่
โมเมนตและคานเสมือน การวิเคราะหคานตอเนื่อง โดยวิธีสมการสามโมเมนต 

 
3108-2009 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 2 (2) 

(Timber and steel Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการการออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหลก็ 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณ ออกแบบคาน เสา โครงขอหมุน และรอยตอของโครงสรางไมและเหล็ก 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบมีความรับผิดชอบ และปลอดภยั 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก 
2. คํานวณ ออกแบบคาน เสา และโครงขอหมุนไม 
3. คํานวณออกแบบชิ้นสวนรับแรงดึง คาน เสา และโครงขอหมนุเหล็ก 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก คุณสมบัติของไม อุปกรณสําหรับ

ยึดรอยตอไม ออกแบบคาน เสา โครงขอหมุนไม คุณสมบัติเหล็กรูปพรรณ ออกแบบชิ้นสวนรับแรงดึงคาน เสา
โครงขอหมุน ออกแบบรอยตอแบบเชื่อม หมุดย้ํา และสลักเกลียว 

 
3108-2010 แนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม 2 (2) 

(Architecture Design Concepts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ แนวความคิดตางๆ และเกณฑในการสรางงานสถาปตยกรรมใน
อดตี 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานออกแบบตามขั้นตอนการดําเนินงาน ท่ีวางและรูปทรงตามเกณฑท่ีใช
เปนแนวทางในการออกแบบอาคารตามสภาพแวดลอม 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัรักการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ แนวความคิดตางๆ และเกณฑในการสรางงานสถาปตยกรรมในอดีต 
2. วิเคราะหการจดัองคประกอบในงานสถาปตยกรรมในอดีต 
3. ออกแบบรางตามขั้นตอนการดําเนินงาน ท่ีวางและรูปทรงตามเกณฑท่ีใชเปนแนวทางในการ

ออกแบบอาคารตามสภาพแวดลอม 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาแนวความคิดตางๆ ในการออกแบบงานสถาปตยกรรมของสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงในอดีตและ
ปจจุบัน เกณฑท่ีใชเปนแนวทางในการออกแบบอาคารตามสภาพแวดลอม การปฏิบัติงานออกแบบและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน ท่ีวางและรูปทรง รวมทั้งวิเคราะหการจัดองคประกอบในงานสถาปตยกรรม 

 
3108-2011 วัสดุและวิธกีารกอสราง 1 2 (2) 

(Material and Construction 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนกหนาท่ี วิธีการกอสราง ฐานราก โครงสรางสวนบนของ
อาคาร 

2. เพื่อใหสามารถจําแนกลักษณะการรับน้ําหนักของฐานราก โครงสรางสวนบนของอาคาร 
3. เพื่อใหสามารถจําแนกชนิดของวัสดุกอสราง ท่ีนํามาใชทําโครงสรางได 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัรักการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจําแนกหนาท่ี วธิีการกอสราง ฐานราก โครงสรางสวนบนของอาคาร 
2. เลือกฐานรากไดถูกตองตามลกัษณะโครงสรางอาคาร 
3. เลือกใชวัสดุกอสราง โครงสรางสวนบนของอาคารไดสอดคลองกับลักษณะโครงสราง 
4. จําแนกประเภทของรอยตออาคารได 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการจําแนกประเภทของฐานรากและการรับน้ําหนักโครงสรางของอาคาร คานพื้น โครง

หลังคา รวมท้ังวัสดุและวิธีการกอสราง การทํารอยตอของอาคารเพื่อการขยายตัวขณะกอสราง 
 
3108-2012 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 2 (2) 

(History of Architecture) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจประวัติ อารยธรรมสมัยตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดงานสถาปตยกรรม 
2. เพื่อใหมีความเขาใจแหลงกําเนิดและวิวัฒนาการงานสถาปตยกรรมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม และรายงานผล 

มาตรฐานรายวิชา 
4. เขาใจประวัติงานสถาปตยกรรมในอดีต คติความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมของมนุษยในยคุตางๆ 
5. จําแนกอิทธิพลของสถาปตยกรรมสมัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอสถาปตยกรรมไทย 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาประวัติ ศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตกของอ ี ยีปต กรีก โรมัน ประวัติศาสตร สถาปตยกรรม

ตะวันตกอินเดีย  จีน  อารยธรรมรวมสมัยตางๆ  และประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทยสมยัตางๆ 
 
3108-2013 สภาวะแวดลอม 1 2 (2) 

(Environmental Condition) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาวะแวดลอมกับสถาปตยกรรม 
2. เพื่อใหมีความเขาใจในการนําสภาวะแวดลอมมาใชในการออกแบบสถาปตยกรรม  เพื่อ

ตอบสนองการดํารงชีพของมนุษย 
3. เพื่อใหสามารถแกปญหาในการออกแบบสถาปตยกรรมอันเกิดจากสภาวะแวดลอม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาวะแวดลอม 
2. นําสภาวะแวดลอมมาประยุกตใชในการออกแบบสถาปตยกรรมเพือ่ตอบสนองการดํารงชีพของ

มนุษย 
3. แกปญหาสภาวะแวดลอมท่ีเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาวะแวดลอม และสภาวะแวดลอมกับสถาปตยกรรม 

ธรรมชาติของมนุษยในการปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอม หลักการแกปญหาสภาวะแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการ
ออกแบบสถาปตยกรรม อุณหภูมิในอากาศ รังสีความรอนจากดวงอาทิตย ความชื้น กระแสลมและการระบาย
อากาศ แสงสวางและการมองเห็นและการวางผังอาคารใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอม 

 
3108-2014 ผังเมอืง 2 (2) 

(Urban Planning) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจวิวัฒนาการของเมือง ประวัติผังเมือง ทฤษฎีองคประกอบการวางผังเมอืง 
2 เพื่อใหสามารถจัดระบบจราจรและเสนอแนะแนวของการพฒันาชุมชนขนาดเล็ก 
3 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดีในการทํางานและหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ ทฤษฎีองคประกอบการวางผังเมือง 
2. จัดระบบจราจรและเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนขนาดเล็ก 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเมืองและประวัติการผังเมือง  องคประกอบของเมือง ทฤษฎีสําคัญทาง

ผังเมือง องคประกอบที่ สําคัญของการวางผังเมืองในอนาคต ระบบและการจัดการจราจร การคนควาและ
รวบรวมขอมูลในสวนประกอบตางๆ ของเมือง เสนอโครงการพัฒนาและแนวทางแกไขปญหาสภาพแวดลอม
ของชุมชนขนาดเล็ก สัมมนาปญหาองคประกอบของเมือง 
 
3108-2015 อุปกรณอาคาร 1 2 (2) 

(Building Equipment 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการติดตั้งลิฟต  เครื่องปรับอากาศ  ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง
ระบบปองกันเพลิงไหม ระบบปองกันไฟฟา 

2 เพื่อใหสามารถออกแบบจัดวางติดตั้งลิฟต  เครื่องปรับอากาศ  ประตูเลื่อนอัตโนมัติ  ระบบ
ดับเพลิงระบบปองกันเพลิงไหม  ระบบปองกันไฟฟาในอาคาร 

3 เพื่อใหมีกิจนิสยัรักการศึกษาคนควาเพิ่มเติมมีความละเอียดรอบคอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการทํางานและติดตั้งลิฟท เครื่องปรับอากาศ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง 

ระบบปองกันเพลิงไหม ระบบปองกันไฟฟา 
2 ออกแบบจัดวางลิฟต บันไดเลื่อนใหเหมาะกับการใชงานในอาคาร 
3 ออกแบบจัดวางระบบปรับอากาศใหเหมาะกับการใชงานในอาคาร 
4 ออกแบบจัดวางระบบเตือนภัยเพื่อปองกันเพลิงไหมใหเหมาะกับการใชงานในอาคาร 
5 ออกแบบจัดวางกําหนดระบบปองกันฟาผาใหเหมาะกับการใชงานในอาคาร 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการทํางานระบบการติดตั้ง ลิฟต บันไดเลื่อน เครื่องปรับอากาศ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ระบบ

ความปลอดภัยในอาคาร ระบบดับเพลิงและระบบปองกันฟาผา เพื่อประกอบงานสถาปตยกรรม 
 

3108-2016 การออกแบบสถาปตยกรรมในเขตรอน 2 (2) 
(Architectural Design for Tropical) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการออกแบบอาคารในเขตรอน 
2 เพื่อใหสามารถเลือกรูปแบบ สัดสวน จัดวางทศิทางของอาคารใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

การพัดผานของกระแสลม แสงแดดใหเหมาะสมกับอาคาร 
3 เพื่อใหสามารถเลือกใชวัสดุกอสรางใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในเขตรอน 
4 เพื่อใหมีกิจนิสยัรักการศึกษาคนควาเพิ่มเติมมีความละเอียดรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการและวิธีการออกแบบอาคารในเขตรอน 
2 พิจารณาเลือกรปูแบบสัดสวนของอาคาร การจัดวางทิศทางของอาคารเพื่อหลบความรอนจากดวง

อาทิตย และควบคุมการพัดผานของกระแสลม 
3 พิจารณาเลือกวสัดุท่ีใชในการกอสรางใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของพื้นถิ่น 
4 ออกแบบรางทางสถาปตยกรรมของอาคารพักอาศัยโดยเนนถึงลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล

อมทองถิ่นในเขตรอน 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาวิธีการและปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมตามสภาพแวดลอมในเขตรอน การเลือกรูปแบบ
สัดสวนของอาคาร การวางทศิทางของอาคาร การออกแบบที่กันแดด การควบคุมการพัดผานของกระแสลม 
การความรอน และการเลือกใชวัสดุกอสรางพื้นถิ่นใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
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3108-2017 วัสดุและวิธกีารกอสราง 2 2 (2) 
(Materials and Construction 2) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหแรงกระทําโครงสรางชวงกวางและวัสดุกอสรางที่ใช 
2 เพื่อใหสามารถจําแนกวัสดุกอสรางที่ใชกับโครงสรางชวงกวาง 
3 เพื่อใหสามารถจําแนกขั้นตอนการกอสรางอาคารขนาดใหญ 
4 เพื่อใหสามารถจําแนกงานระบบอาคารสัมพันธกับงานกอสราง 
5 เพื่อใหมีกิจนิสยัรักการอานการคนควาเพิ่มเติมตอไป 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการวิเคราะหแรงกระทําโครงสรางชวงกวางและวัสดุกอสรางที่ใช 
2 เลือกใชโครงสรางชวงกวาง 
3 จําแนกวัสดุกอสรางที่ใชทําโครงสรางชวงกวางได 
4 อธิบายความสัมพันธระหวางงานระบบอาคารกับงานกอสรางอาคารได 
5 จําแนกความแตกตางระหวางวิธีการผลิตคอนกรีตท่ัวไปกับคอนกรีตอัดแรงได 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการวิเคราะหแรงกระทําโครงสรางอาคารชวงกวาง วัสดุและวิธีการกอสราง งานระบบ

ตางๆ ของอาคาร งานคอนกรีตอันแรง 
 

3108-2018 การบริหารและการจัดการงานกอสราง 2 (2) 
(Construction Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดองคกรการกอสราง การบริหารและการจัดการงานบุคล 
2 เพื่อใหสามารถวางแผนงานกอสรางดวยระบบ BAR CHART, CPM และ PERT 
3 เพื่อใหมีความภาคภูมิใจในตนเองและวิชาชีพ มีความเชื่ อมั่นในตนเองและวิชาชีพมีกิจนิสัยรักกา

รอาน การคนควาตอไป 
มาตรฐานรายวิชา 

1 เขาใจหลักการจัดองคกรการกอสราง การบริหารและการจัดการงานบุคล 
2 วางแผนการควบคุมงานกอสรางดวยระบบ BAR CHART, CPM และ PERT 
3 จัดทําระบบเอกสารที่ใชประกอบการควบคุมงานกอสราง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการบริหารและการจัดการทั่วไป การจัดองคกรงานกอสราง ประเภทของงานกอสราง

หลักการวางแผนงานกอสราง การวางแผนงานกอสรางดวยระบบ BAR CHART, CPM และ PERT การจดัการ
เกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และแรงงาน การควบคุม และการติดตามความกาวหนาของงานกอสราง 
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3108-2101 การเขียนแบบกอสราง 2 3 (6) 
(Construction Drawing 2) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 
2 เพื่อใหสามารถเขียนแบบกอสรางอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 
3 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตและรอบคอบ ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 
2 เขียนแบบกอสรางอาคารสาธารณะขนาดเล็กพรอมรายการประกอบแบบ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสราง แบบ

รายละเอียดท่ีจาํเปนของอาคารสาธารณะขนาดเล็ก แบบระบบไฟฟา สุขาภิบาล ระบบเครื่องกลในอาคาร 
รายการประกอบแบบ 

 
3108-2102 การเขียนแบบกอสราง 3 3 (6) 

(Construction Drawing 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารที่มีลักษณะโครงสรางซับซอน 
2 เพื่อใหสามารถในการเขียนแบบกอสรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตและรอบคอบ ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารที่มีลักษณะโครงสรางซับซอน 
2 เขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมและการเขียนแบบรายการประกอบแบบดวย

คอมพิวเตอร 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสราง แบบไฟฟ
าสุขาภิบาล และรายละเอียดท่ีจําเปนของอาคารที่มีโครงสรางซับซอน ดวยคอมพิวเตอร 
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3108-2103 สถาปตยกรรมไทย 2 2 (4) 
(Thai Architecture 2) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจรูปแบบลักษณะของสถาปตยกรรมไทยสมัยตางๆ 
2 เพื่อใหสามารถจําแนกลักษณะและองคประกอบของมุข ซุม ศาลาไทย สถูปเจดีย 
3 เพื่อให มีความซาบซึ้งในความงาม เห็นคุณคาและความสําคัญของงานสถาปตยกรรมไทยมีความ

ภาคภูมิใจในสถาปตยกรรมไทย 
มาตรฐานรายวิชา 

1 เขาใจรูปแบบลักษณะของสถาปตยกรรมไทยสมัยตางๆ 
2 จําแนกลักษณะและองคประกอบของมุข ซุม ศาลาไทย สถูปเจดีย 
3 ประยุกตรูปแบบ ลักษณะสถาปตยกรรมไทยใชในงานออกแบบสถาปตยกรรมในปจจุบัน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษารูปแบบ ลักษณะและลวดลายที่ใชประกอบในงานสถาปตยกรรมไทย  มุข  ซุม  ศาลาไทยแบบ

ตางๆ ลักษณะของสถูป เจดีย สมัยตางๆ สถาปตยกรรมไทยในทองถิ่น 
 

3108-2104 สภาวะแวดลอม 2 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ เจตนารมณของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการแกปญหาอัน
เกิดจาสภาวะแวดลอม 

2 เพื่อใหสามารถนําหลักการของกฎหมาย พระราชบัญญัติ ท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล อมมาใชในการ
ออกแบบสถาปตยกรรม 

3 เพื่อใหสามารถแกปญหาในการออกแบบสถาปตยกรรมอันเกิดจากสภาวะแวดลอม 
4 เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการ เจตนารมณ ของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการแก ปญหาอันเกิดจาก

สภาวะแวดลอม 
2 นําหลักการของกฎหมาย  พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม มาใชในการออกแบบ           

สถาปตยกรรม 
3 แกปญหาในการออกแบบสถาปตยกรรมอันเกิดจากสภาวะแวดลอม 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการออกแบบโดยใชธรรมชาติชวย การใชเครื่องปองกันแดดชนิดตางๆ การระบายอากาศ

ธรรมชาติของเสียงและหลักการเบื้องตนในการควบคุมเสียง การระบายน้ําฝนจากอาคาร การกําจัดน้ําท้ิงน้ําเสีย 
พระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภยั พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวกับโรงงาน
อุตสาหกรรม เทคนิคในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
3108-2105 อุปกรณอาคาร 2 2 (2) 

(Building Equipment 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเบื้องตนของระบบไฟฟา การผลิต การสงจายกําลังไฟฟาไปยัง
อาคาร 

2 เพื่อใหมี ความเขาใจหลักการจัดกําลังไฟฟ า (BALANCE LOAD) การเขี ยนแบบติดตั้งไฟฟา
(SINGLE LINE DIAGRAM) 

3 เพื่อใหสามารถนําหลักการใหแสงสวางภายในอาคารมาจัดวางอุปกรณแสงสวาง 
มาตรฐานรายวิชา 

1 เขาใจหลักการเบื้องตนของระบบไฟฟา การผลิต การสงจายกําลังไฟฟาไปยั งอาคาร 
2 จัดการกระจายกําลังไฟฟา (Balance Load) อานแบบติดตั้งไฟฟา(Single line diagram) 
3 จัดวางอุปกรณแสงสวางภายในอาคาร 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการผลิตกําลังไฟฟาเบื้องตน การสงจายกําลังไฟฟาไปยังอาคาร หลักการประหยัดพลังงาน

ไฟฟาการใหแสงสวางการจัดแสงสวางภายในอาคาร การอานแบบติดตั้งไฟฟาแบบ Single line diagram 
 
3108-2106 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 (2) 

(Reinforced Concrete Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธอีิลาสติก 
2 เพื่อใหสามารถคํานวณ ออกแบบคาน เสา พื้น บันได และฐานราก 
3 เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและมีความรับผิดชอบมาตรฐานรายวิชา 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวธิีอิลาสติก 
2 คํานวณหาoheหนักท่ีกระทําตอช้ินสวนของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3 คํานวณ ออกแบบคาน เสา พื้น บันได และฐานราก 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ําหนักท่ีกระทําตอช้ินสวนของโครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก คํานวณ ออกแบบคาน เสา พื้น บันได และฐานรากโดยวิธีอีลาสติก 
 
3108-2107 การเขียนแบบสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 1 2 (4) 

(Computer Aided Architectural Drawing 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขียนภาพ 3 มิติ 
2 เพื่อใหสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขียนแบบสถาปตยกรรมภาพ 3 มิตินําเสนอผลงาน 
3 เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขียนภาพ 3 มิติ 
2 เขียนแบบสถาปตยกรรมภาพ 3 มิตินําเสนอผลงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขียนแบบ คําสั่งการเขียนภาพ 3 มิติ คําสั่งแสดงมุมมองภาพ 

3 มิติการเขียนภาพ 3 มิติ แสดงทัศนียภาพภายนอก ภายใน การใหสีและแสงเงา 
 

3108-2108 การถายภาพ 2 (3) 
(Photography) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการใชกลองถายรูปชนิดใชฟลม กลองดิจติอลและอุปกรณตางๆ 

ในการถายภาพ 
2 เพื่อใหสามารถใชเครื่องมอื อปุกรณและการถายภาพในงานสถาปตยกรรม 
3 เพื่อใหมีกิจนิสยัรักการถายภาพ และมีความคิดสรางสรรคในการถายภาพงานสถาปตยกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการ วิธีการใชกลองถายรูปชนิดใชฟลม กลองดิจติอลและอุปกรณตางๆ ในการถาย

ภาพ 
2 ถายภาพงานทางสถาปตยกรรม ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถายภาพทางสถาปตยกรรม ระบบ คุณสมบัติ สวนประกอบวิธีการ

ใชกลองถายรูปชนิดใชฟลม กลองดิจิตอลและอุปกรณตางๆ หลักการถายภาพ การจัดองคประกอบของภาพ 
การถายภาพส ีสไลดและไฟลภาพดิจิตอล การถายภาพงานสถาปตยกรรมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
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3108-2109 การวิบัติของอาคาร 2 (2) 
(Butting Derivation) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจ สาเหตุและปญหาการวิบัติของโครงสรางอาคารสวนประกอบอาคาร 
2 เพื่อใหสามารถจําแนกวิธีการปองกันและแกไข ซอมแซมอาคารที่วิบัติ 
3 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดี รอบคอบ ชางสังเกต รักษาสภาพแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจ สาเหตุและปญหาการวบัิติของโครงสรางอาคารสวนประกอบอาคาร 
2 จําแนกวิธีการปองกันและแกไขอาคารที่วิบัติ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาสาเหตุและปญหาการเกิดวิบัติของโครงสราง อาคาร การปองกัน แกไขโครงสรางางอาคาร

และสวนประกอบที่วิบัติ การซอมแซมและศึกษากรณีตัวอยางที่ทําใหเกิดการวิบัติ 
 

3108-2110 การสํารวจ 2 (4) 
(Survey) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสํารวจเพือ่การออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน 
2 เพื่อใหสามารถใชเครื่องมอืสํารวจเพือ่การออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน 
3 เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่รอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการสํารวจเพือ่การออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน 
2 วัดระยะดวยเทปหรือโซพรอมอุปกรณ วัดมุมราบ – มุมดิ่ง ดวยกลองวัดมุม 
3 สํารวจทําวงรอบปด กําหนดระดับในงานกอสราง 
4 สํารวจหาภาพตัดตามแนวยาวและแนวขวาง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวดัระยะดวยเทปและโซ การแกอุปสรรคในการวัดระยะ การสํารวจดวย

โซหรือเทป (Chain Survey) การวัดมุมราบ มุมดิ่งดวยกลองวัดมุม (Theodolite) การหาความสูงของวัตถุดวย
กลองวัดมุม การสํารวจทําวงรอบ การทําระดับดวยกลองระดับและอุปกรณ การสรางหมุดหลักฐานการระดับ 
การสํารวจหาคาระดับและการกําหนดคาระดับการกอสราง การสํารวจหาคาระดับตามแนวยาว (Profile) และ
ตามแนวขวาง (Cross section) 
 



 

สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 29 ~

3108-2111 วัสดุและอุปกรณตกแตงภายใน 2 (2) 
(Material and Interior Decorative Equipment) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเลือกและประกอบติดตั้งวัสดุตกแตงภายใน 
2 เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติ และเทคนิคการประกอบติ ดตั้งบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณเพื่อ

เลือกนําไปใชตกแตงภายใน 
3 เพื่อให สามารถสรุปและรายงานผลการว ิเคราะหรวบรวมและจัดหมวดหมูวัสด ุอุปกรณตัวอยาง

นําเสนอเปนแนวความคิดในรูปแบบของภาพและหุนจําลอง 
4 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดี รอบคอบ ชางสังเกต รักษาสภาพแวดลอม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
1 เขาใจหลักการเลือกและประกอบติดตั้งวัสดุตกแตงภายใน 
2 เลือกใชวัสด ุอปุกรณตกแตงภายในตามคุณสมบัติและเทคนิคการติดตั้ง 
3 สรุปและรายงานผลการวิเคราะหและนําเสนอเปนแนวความคิด  ในรูปแบบของภาพและ

หุนจําลอง 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาหลักการเลือกและประกอบติดตั้งวัสดุตกแตงภายใน คุณสมบัติเฉพาะ ความแข็งแรง ความ
คงทนและความสวยงาม เทคนิคการประกอบการบํารุงรักษา ราคาวัสดุอุปกรณตกแตงภายใน การจัดทํารายงาน
ประกอบภาพหุนจําลอง รวบรวมและจัดหมวดหมู วัสดุ อุปกรณตัวอยาง วิเคราะหและเสนอแนวคิดในการ
นําไปใช 
 
3108-2112 วัสดุและอุปกรณตกแตงสวน 2 (2) 

(Material and Landscape Gardening Equipments) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเลือกและใชงานวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตกแตงสวน 
2 เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติ การใช บํารุงรักษาวัสดอุปุกรณและเครื่องมือตกแตงสวน 
3 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดี รอบคอบ ชางสังเกต รักษาสภาพแวดลอม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
1 เขาใจหลักการเลือกใชและบํารุงรักษาวัสดอุปุกรณและเครื่องมือตกแตงสวน 
2 เลือกใชวัสดุอปุกรณและเครื่องมือตกแตงสวนไดอยางเหมาะสม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือตกแตงสวน และวิธีการใชและบํารุงรักษาวัสดอุุปกรณ

เครื่องมือตกแตงสวน 
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3108-2113 การเสนอโครงการงานสถาปตยกรรม 2 (2) 
(Architectural Project Proposal) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการในการเสนอโครงการงานสถาปตยกรรม 
2 เพื่อใหสามารถนําเสนอแนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับงานออกแบบและปญหาสืบเนื่องของ

โครงการ 
3 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการและวิธีการในการเสนอโครงการงานสถาปตยกรรม 
2 นําเสนอแนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับงานออกแบบสถาปตยกรรมในรูปแบบโครงการ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการและวิธีการการเสนอโครงการงานออกแบบสถาปตยกรรม รวมถงึการนําเสนอ

แนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบและปญหาที่สืบเนื่องของโครงการ จัดทําเปนโครงการในรูปแบบ
ตางๆ 

 
3108-2114 โครงการงานสถาปตยกรรม 4 (*) 

(Architectural Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการในการเสนอโครงการงานสถาปตยกรรม 
2 เพื่อใหสามารถนําเสนอแนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับงานออกแบบและปญหาสืบเนื่องของ

โครงการ 
3 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการและวิธีการนําเสนอโครงการงานสถาปตยกรรม 
2 นําเสนอแนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับงานออกแบบและปญหาสืบเนื่องของโครงการ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการและวิธีการนําเสนอโครงการ งานออกแบบสถาปตยกรรม รวมถึงการนําเสนอ

แนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบและปญหาที่สืบเนื่องของโครงการ 
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3108-2115 การออกแบบเขยีนแบบภูมิสถาปตยกรรม 2 2 (4) 
(Landscape Architectural Drawing and Design 2) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบสวนสาธารณะ 
2 เพื่อใหสามารถออกแบบเขียนแบบสวนสาธารณะในพื้นที่ขนาดใหญ 
3 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการออกแบบสวนสาธารณะ 
2 ออกแบบ เขียนแบบสวนสาธารณะในพื้นที่ขนาดใหญ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบภมูิสถาปตยกรรมในระดับชุมชน สวนสาธารณะ สวนใน

อาคารสาธารณะ สวนประกอบที่นํามาใชในการจัดสวนสาธารณะ น้ําพุ ลําธาร หิน รูปปน มานั่งหองสขุา 
 

3108-2116 การออกแบบเขยีนแบบสถาปตยกรรมภายใน 2 2 (4) 
(Interior Architectural Drawing and Design 2) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัยและอาคาร

สาธารณะขนาดใหญ 
2 เพื่อใหสามารถออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัยและอาคารสาธารณะขนาดใหญ 
3 เพื่อใหสามารถทําหุนจําลองแสดงการจัดวางเครื่องเรอืน ตกแตงภายในอาคาร 
4 เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัยและอาคาร สาธารณะขนาดใ 
2 เลือกใชวัสดุตกแตงและอุปกรณใหเหมาะสมกับงานแตละชนิด 
3 ออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัยและอาคาร สาธารณะขนาดใหญ 
4 ทําหุนจําลอง แสดงการจัดวางเครื่องเรอืน ตกแตงภายในอาคาร 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบโครงสรางสําหรับงานตอเติม ตกแตงบานพักอาศัย หอง

โถงโรงแรม โรงพยาบาล หอประชุม ศูนยการคาใหสอดคลองกับระบบอุปกรณอาคารท่ีซับซอน การกําหนด
บรรยากาศของการตกแตง รปูแบบเครื่องเรอืน โครงสรางสี วัสดุตกแตง และศิลปวัตถุท่ีใชตกแตงประกอบ 
การออกแบบ รางแบบ เขียนแบบ นําเสนอผลงานออกแบบตามกระบวนการพรอมหุนจําลอง 
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3108-2117 การเขียนแบบสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 2 2 (4) 
( Computer Aided Architectural Drawing 2 ) 

(ตองเรียนวิชา3108-2407 การเขียนแบบสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 1 มากอน) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเขียนแบบสถาปตยกรรม 3 มิติ 
2 เพื่อใหสามารถใชโปรแกรมสาํเร็จรูปสรางสภาพแวดลอม กําหนดมุมมองทัศนียภาพ 3 มิติ 
3 เพื่อใหสามารถใชโปรแกรมสาํเร็จรูปนําเสนอผลงานสถาปตยกรรมทั้งภายใน ภายนอกแบบ 3 

มิติ 
4 เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความละเอยีดรอบคอบ และตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการใชโปรแกรมสาํเร็จรูป คอมพิวเตอรกราฟฟกสในการออกแบบเขียนแบบสถาป

ตยกรรม การใช คําสั่งการตกแตงภาพ 3 มิติ 
2 สรางสภาพแวดลอม กําหนดมุมมองทัศนียภาพ กําหนดวัสดุผิว ใหแสง เงาในการตกแตงภาพ 3 

มิติ 
3 ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปู คอมพิวเตอรกราฟฟกสในการออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรม

ภาพ 3 มิติ และนําเสนอผลงาน 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาหลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรม 
คําสั่งการตกแตงภาพ 3 มิติ การสรางสภาพแวดลอม การกําหนดวัสดุผวิ การใหแสง เงา การกําหนดมุมมอง
ทัศนียภาพในการตกแตงภาพ 3 มิติ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบ
เขียนแบบสถาปตยกรรม การนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 
3108-2118 ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปตยกรรม 1 5 (10) 

(Architectural Practice 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมในสภาพแวดลอมจริง 
2 เพื่อใหสามารถเขียนแบบกอสราง เขียนแบบทัศนียภาพ ประมาณราคา ควบคุมงานกอสราง 
3 เพื่อใหมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมในสภาพแวดลอมจริง 
2 เขียนแบบกอสราง ทัศนียภาพ ประมาณราคากอสราง 
3 จําแนกหลักการ วิธีการควบคุม และสภาพปญหาในงานกอสราง 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม ในสํานักงานที่ประกอบ

วิชาชีพทางงานกอสรางและงานสถาปตยกรรม 
 

3108-2119 ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปตยกรรม 2 4 (8) 
(Architectural Practice 2) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมในสภาพแวดลอมจริง 
2 เพื่อใหสามารถเขียนแบบกอสราง เขียนแบบทัศนียภาพ ประมาณราคา ควบคุมงานกอสราง 
3 เพื่อใหมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมในสภาพแวดลอมจริง 
2 เขียนแบบกอสราง ทัศนียภาพ ประมาณราคากอสราง 
3 จําแนกหลักการ วิธีการควบคุม และสภาพปญหาในงานกอสราง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมในสํานักงานที่ประกอบวิชาชีพ 

ทางงานกอสรางและงานสถาปตยกรรม 
 
3108-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม 1 4 (*) 

(Architecture Technique Practice 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรม วิศวกรรม โครงสรางและ
รายละเอียด 

2 เพื่อใหมี ประสบการณ และสามารถเขียนแบบสถาป ตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสราง แบบ
รายละเอียดโครงสรางที่สลับซับซอน แบบระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกลใน
อาคารการเขียนรายการประกอบแบบโครงการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 

3 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดี มีความรับผิดชอบตอองคการสถานที่ทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1 เขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรม วิศวกรรม โครงสรางและรายละเอียด 
2 ออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสราง แบบรายละเอียดโครงสรางที่สลับ

ซับซอน แบบระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกลในอาคาร การเขียนรายการประกอบ
แบบโครงการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสรางแบบรายละเอียด

โครงสรางที่สลับซับซอน แบบระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกลในอาคาร การเขียนแบบการ
ประกอบแบบโดยการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 
 
3108-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม 2 4 (*) 

(Architecture Technique Practice 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกิจขนาดใหญ
ท่ีมีความสูงมากกวา 4 ช้ัน 

2 เพื่อใหมี ประสบการณ และสามารถเขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสราง แบบ
รายละเอียดโครงสรางที่สลับซับซอน แบบระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกลใน
อาคารการเขียนรายการประกอบแบบโครงการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 

3 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดี มีความรับผิดชอบตอองคการสถานที่ทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1 เขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรมวิศวกรรม โครงสรางและรายละเอียด 
2 ออกแบบ เขียนแบบร างอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกิจขนาดใหญท่ีมีความสู งมากกวา 4 ช้ัน

การเลือกใชโครงสราง การจัดระบบการปรับอากาศ อุปกรณอาคารท่ีจําเปน การจัดผังบริเวณ การ
ตกแตงแบบ การเขียนทัศนียภาพ การวิจารณและการเสนอแนะความคิดรวบยอด 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบและการเขียนแบบรางอาคารสาธารณะ หรืออาคารธุรกิจ

ขนาดใหญท่ีมีความสูงกวา 4 ช้ัน โดยเนนลักษณะอาคารประโยชนใชสอย การเลือกใชโครงสราง การจัดระบบ
การปรับอากาศอุปกรณหองอาคารที่จําเปน การจัดผังบริเวณ การตกแตงแบบ การเขียนแบบทัศนียภาพ การ
วิจารณและการเสนอแนะความคดิรวบยอด 
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3108-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม 3 4 (*) 
(Architecture Technique Practice 3) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกิจขนาดใหญ

ท่ีมีความสูงมากกวา 4 ช้ันเปนลักษณะกลุมอาคาร โครงสรางที่สลับซับซอน 
2 เพื่อใหมีประสบการณและสามารถออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกจิ

ขนาดใหญท่ีมีความสูงมากกวา 4 ช้ัน การเลือกใชโครงสราง การจัดระบบการปรับอากาศ 
อุปกรณอาคารท่ีจําเปน การจัดผังบริเวณ การตกแต งแบบ การเขียนทัศนียภาพ การวิจารณและ
การเสนอแนะความคิดรวบยอด 

3 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดี มีความรับผิดชอบตอองคการสถานที่ทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1 เขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรื ออาคารธุรกิจขนาดใหญท่ีมีความสูง
มากกวา 4 ช้ันเปนลักษณะกลุมอาคาร โครงสรางที่สลับซับซอนวิศวกรรม โครงสรางและ
รายละเอียด 

2 ออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกิจขนาดใหญท่ีมีความสูงมากกวา 4 ช้ัน 
การเลือกใชโครงสราง การจัดระบบการปรับอากาศ อุปกรณอาคารท่ีจําเปน การจัดผังบริเวณ การ
ตกแตงแบบ การเขียนทัศนียภาพ การวิจารณและการเสนอแนะความคิดรวบยอด 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบและการเขียนแบบรางอาคารสาธารณะ หรืออาคารธุรกิจ

ขนาดใหญท่ีมีความสูงกวา 4 ช้ัน โดยเนนลักษณะอาคารประโยชนใชสอย การเลือกใชโครงสราง การจัดระบบ
การปรับอากาศอุปกรณห องอาคารที่จําเปน การจัดผังบริเวณ การตกแตงแบบ การเขียนแบบทัศนียภาพ การ
วิจารณและการเสนอแนะความคิดรวบยอด 

 
3108-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม 3 4 (*) 

(Architecture Technique Practice 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกิจขนาดใหญ
ท่ีมีความสูงมากกวา 4 ช้ันเปนลักษณะกลุมอาคาร โครงสรางที่สลับซับซอน 

2 เพื่อใหมีประสบการณและสามารถออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกจิ
ขนาดใหญท่ีมีความสูงมากกวา 4 ช้ัน การเลือกใชโครงสราง การจัดระบบการปรับอากาศ อปุ
กรณอาคารท่ีจําเปน การจัดผังบริเวณ การตกแตงแบบ การเขียนทัศนียภาพ การวิจารณและการ
เสนอแนะความคิดรวบยอด 

3 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดี มีความรับผิดชอบตอองคการสถานที่ทํางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกิจขนาดใหญท่ีมีความสู 

งมากกวา 4 ช้ันเปนลักษณะกลุมอาคาร โครงสรางที่สลับซับซอน 
2 ออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกิจขนาดใหญท่ีมีความสูงมากกวา 4 ช้ัน

การเลือกใชโครงสราง การจัดระบบการปรับอากาศ อุปกรณอาคารท่ีจําเปน การจัดผังบริเวณ การ
ตกแตงแบบ การเขียนทัศนียภาพ การวิจารณและการเสนอแนะความคิดรวบยอด 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเขียนแบบรางงานสถาปตยกรรม อาคารสาธารณะหรือ

อาคารธุรกิจขนาดใหญท่ีมีความสูง 4 ช้ันขึ้นไป โดยเนนถึงลักษณะกลุมอาคารที่มีหนาท่ีใชสอย  การใชโครง
สรางอาคารที่สลับซับซอน รวมท้ังระบบการปรับอากาศและอุปกรณอาคารท่ีจําเปน การจัดผังบริเวณและการ
นําเสนอขั้นตอนการออกแบบ 

 
3108-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม 4 4 (*) 

(Architecture Technique Practice 4) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเสนอโครงการออกแบบสถาปตยกรรมเกี่ยวกบัอาคารขนาดใหญ 
2 เพื่อให มีประสบการณและสามารถเสนอโครงการงานออกแบบเริ่มตั้งแตการวางแผนการหา

ขอมูล การวิเคราะห ขอมูล การนําเสนอแนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบและปญหา
สืบเนื่องของโครงการ การใหคําแนะนําของที่ปรึกษา สถาปนิกหรือนักวิชาการและผูรับผิดชอบ
โครงการ การดําเนินการออกแบบสถาปตยกรรมเกี่ยวกับอาคารขนาดใหญ 

3 เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดี มีความรับผิดชอบตอองคการสถานที่ทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1 เขาใจหลักการเสนอโครงการงานออกแบบสถาปตยกรรมเกีย่วกับอาคารขนาดใหญ 
2 เสนอโครงการงานออกแบบสถาปตยกรรมเกีย่วกับอาคารขนาดใหญ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเสนอโครงการออกแบบสถาปตยกรรม โดยเริ่มตั้งแตการวางแผน

การหาขอมูล การวิเคราะหขอมูล การดําเนินการออกแบบสถาปตยกรรมเกีย่วกับอาคารขนาดใหญ การนําเสนอ
แนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ และปญหาสืบเนื่องของโครงการ ภายใตคําแนะนําของที่ปรึกษา
สถาปนิกหรือนกัวิชาการอื่นๆ และผูรับผิดชอบโครงการ 
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3108-6001 โครงการ 4 (*) 
(Project) 

จุดประสงครายวิชา 
1 เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 
2 เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน 
3 เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี 
มาตรฐานรายวิชา 

1 วางแผนและนําเสนอโครงงาน 
2 ออกแบบและสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเกี่ยวของ 
3 รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตางๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลย ี วางแผน นําเสนอ

โครงงานผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครื่องมือหรอือุปกรณในงานอาชีพท่ีเกี่ยวของ ใหเสร็จใน
เวลาที่กําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานให
คณะกรรมการประเมินผล 

 
3000-7001 การฝกงาน 4 (320 ช.ม.) 

(On-The job-Training) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหเขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2 เพื่อใหสามารถควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามประเมินผลการจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค 
3 เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพ 
4 เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มี

วินัยคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
มาตรฐานรายวิชา 

1 เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ 
2 ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรอืแหลงวิทยาการดานการ

ควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผล การจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค 
3 สรุป รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ฝกปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง ในสถาน

ประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญดานการควบคุมงาน
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผู
รับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้นๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 


