หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
: Bachelor of Technology Program in Architectural Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
ชื่อยอ (ไทย)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Architectural Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ)
: B.Tech. (Architectural Technology)
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
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5.3 การรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร
นักศึ กษาไทยหรือนั กศึ กษาตา งประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยไดเ ปน อยา งดี ซึ่ง สํา เร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ 2/56
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/56 วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556
เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตร
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม ในปการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
8.2 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสนับสนุนงานสถาปตยกรรม
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษา ของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหนง

คุณวุฒิ
การศึกษา

สถาบันการศึกษา

1

นางสาวพัชราวรรณ
เกอะเจริญ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

2

นายจิรวัฒน
สุวรรณพฤกษ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

3

นางสาวณวรา
นราราษฎร

x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

สถ.ม.
(สถาปตยกรรม)
สถ.บ.
(สถาปตยกรรม)
วศ.ม.
(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.
(วิศวกรรมโยธา)
สถ.ม. (เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม
และสิ่งแวดลอม)
สถ.บ.
(สถาปตยกรรม)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2540
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2548

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางดานอสัง หาริมทรัพย และธุรกิ จการกอสราง เปนหนึ่ง ในการพัฒนาทางดา น
เศรษฐกิ จหลั กของประเทศ ซึ่ ง การประกอบวิช าชีพ ทางสถาป ต ยกรรมเปน ส ว นสํ า คัญ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจดานนี้ จังหวัดภูเก็ตมีแนวโนมการขยายตัวของธุรกิจการกอสรางเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จาก
สถิติของสํานักงานพาณิชยจัง หวัดภูเก็ต พบวา การลงทุนดานอสังหาริมทรัพยในจัง หวัดภูเก็ต ในชวง 8
เดือน ของป 2555 (มกราคม-สิงหาคม 2555) ธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยในจังหวัดภูเก็ต มีการขยายตัวขึ้น
มากตลอดระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา ตามภาวะการขยายตัวของการทองเที่ยว ประกอบกับรัฐบาลไดออก
มาตรการสง เสริมและกระตุนการลงทุน เชน การลดคาธรรมเนียมจดทะเบียน การโอน และการจํานอง
อสัง หาริมทรัพย ซึ่งจะสง ผลบวกในดานอุปทานการลงทุน สําหรับในดานอุปสงคพบวา ผูบริโภคยัง คงมี
ความตองการซื้อที่อ ยูอาศั ยในแนวราบมากขึ้น โดยในชว ง 8 เดือ นของป 2555 พื้น ที่ที่ไ ด รับอนุญ าต
กอสรางมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,410,387 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนคิดเปนรอยละ
10.83 การเติบโตทางดานอสังหาริมทรัพยดังกลาว ไดสงผลตอความตองการบุคลากรทางสายงานวิชาชีพ
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การกอสราง นอกจากสถาปนิกและวิศวกรซึ่งเปนสาขาวิชาชีพหลักแลว จากการสัมภาษณผูประกอบการใน
วงการกอสราง พบวา มีความตองการผูที่ชวยสานตองานกอสรางเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของโครงการ ไมวา
จะเปน ผูประสานงานดําเนินโครงการในชวงแรก ชวงระหวางการดําเนินการ และหลังดําเนินโครงการเสร็จ
สิ้น ซึ่งเปนวงจรของงานดานอสังหาริมทรัพย ตําแหนงที่ขาดแคลนโดยสวนใหญในวงจรดังกลาว ไดแก ผู
ควบคุมงานกอสราง ชางเขียนแบบสํานักงานและภาคสนาม รวมไปถึงนักประมาณราคางานกอสราง จาก
ปริมาณความตองการของตลาด จําเปนตองมีการเรงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยี
สถาปตยกรรม เพื่อสรางบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจทางดานการออกแบบสถาปตยกรรม เทคโนโลยีที่
เกี่ย วข อง เพื่อ ใหส ามารถดํ าเนินงานทางด านสถาปต ยกรรมร วมกับสถาปนิ ก รวมถึง บุค ลากรตา งๆที่
เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเตรียมความพรอมของการเปดเสรีการคาในอนาคต ป 2558 ไดสง ผลตอการปรับตัวของ
ประเทศและภูมิภาค เพื่อเรงรัดประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองสูสากล ยอมสงผลกระทบดานบวกและ
ดานลบตอการพัฒ นาทางสัง คมและวัฒ นธรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได กระบวนการพัฒนาดานสังคมและ
วัฒ นธรรมของการแข ง ขัน ยุ ค ใหม จึ ง อยู ที่ ก ารพั ฒ นาแนวความคิด ด านนโยบายในการผลัก ดั นระบบ
เศรษฐกิจสรางสรรค (The Creative Economy) เพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทย ซึ่ง
ถือวาทุนความคิดสรางสรรคจัดเปนสินทรัพยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยจะเปน
ปจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคต รัฐบาลไดสนับสนุนแนวทางดังกลาวโดยใหถือเปน
วาระแห ง ชาติ ที่ ส อดคล อ งตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บที่ 11 โดยส ง เสริ ม และ
สนั บสนุน ตามประเภทของเศรษฐกิจ สร างสรรค โ ดยใช ศิ ลปะเปน หลั ก ทั้ง หมดย อมส ง ผลต อวิ ชาชี พ
สถาปตยกรรมและสาขาที่เกี่ยวของดานอื่น ๆ
การออกแบบสถาปตยกรรมถูกกําหนดใหเปนหนึ่งในวิชาชีพเฉพาะ เนื่องจากเกี่ยวของกับการ
สรา งคุณ ภาพชีวิ ตและสภาพแวดลอ มที่ดี ซึ่ ง จะสง ผลถึ ง สั ง คมและวัฒ นธรรม การสร างบุ คลากรเพื่ อ
สนับสนุนงานดานการออกแบบสถาปตยกรรม เทคโนโลยีการกอสรางและการบริหารจัดการอาคาร ที่มี
ความเขาใจในบริบทของสัง คมและวัฒ นธรรมทองถิ่ น จึง เปนสิ่ ง จําเปนเพื่อ ใหการเกิดการพัฒ นางาน
สถาปตยกรรมและการกอสรางที่สรางสรรค ยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีศักยภาพในการ
แขงขันในระดับนานาชาติ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11. ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม การ
นําเสนอแบบทางสถาปตยกรรม การประมาณราคา เทคนิคการก อสราง การจัดการงานกอ สรางและ
เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับการแขงขันทางธุรกิจและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหเขากับ
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ลั ก ษณะงานทั้ ง ในด า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ให เ ป น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น ข อง
มหาวิทยาลัย ดานจัดการศึกษาทุกระดับในสาขาวิชาการตางๆ อยางมีมาตรฐาน มีอิสระในการบริหารการ
จัดการเนนการวิจัยและสรางองคความรูทองถิ่นและสากล เปนแหลงวิทยบริการและสรางมูลคาเพิ่มแก
สังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม เนนใหเกิดการเรียนรูใน
รายวิชาที่เนนดุลยภาพระหวางวิชาการและวิชาชีพ สามารถตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นและ
ของประเทศได ตลอดจนตองมีการออกแบบกระบวนวิชาที่ชวยเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมี
จิตสํานึกของการเปนพลเมืองดี นอกจากนี้ในรายวิชาตาง ๆ ยังไดมีการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู
ใหมีการ บูรณาการศาสตรสากลเขากับภูมิปญญาทองถิ่น สรางความตระหนักในคุณคางานสถาปตยกรรม
เนนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการออกแบบ รวมถึงการบริการทางวิชาการแกสังคมในดานตางๆ ตาม
นโยบายและวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ประกอบด ว ย กลุ ม วิ ช าภาษาและการสื่ อ สาร กลุ ม วิ ช า
มนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะ สาขาวิชา
หลักสูตรอื่นที่นักศึกษาสนใจ
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่กํากับดูแล โดยประสานงานกับสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนในการจัดวิชาเรียน ตารางเรียน มีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําปรึกษาในดานการเรียน
เพื่อใหสอดคลองไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิ ตบั ณ ฑิต ที่ มีค วามรู ความสามารถและทั ก ษะที่จํ า เป น ตอ การปฏิบั ติ วิช าชีพ ด านเทคโนโลยี
สถาปตยกรรม สามารถบูรณาการความรูทั้ง ดานการออกแบบ การควบคุมและบริหารงานกอสราง การ
ประมาณราคา การจั ดการอาคาร รวมถึ ง การประยุ ก ต ใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม สามารถสื่ อ สารและ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม
1.2 ความสําคัญ
มุ ง เน น การจั ด การศึ ก ษาทางสถาป ต ยกรรมอย า งมี ดุ ล ยภาพและบู ร ณาการองค ค วามรู ท าง
สถาปตยกรรม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการตระหนักรูในภูมิปญญา ความรอบรูทางวิชาชีพ
สถาปตยกรรม บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพที่แตกตางกันของ
ปจเจกบุคคล และการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตดาน
เทคโนโลยีสถาปตยกรรม ที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1.3.1 มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
1.3.2 สามารถประยุกตใชความรูทางดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรมในการปฏิบัติงาน
1.3.3 มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
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2. แผนการพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 กําหนดแผนการบริหารหลักสูตร
1.2 จัดประชุมเพื่อระดมความคิด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. กระบวนการจัดการเรียน
2.1 การจัดการเรียนการสอนที่เนน
การสอน
ผูเรียนเปนสําคัญและสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2.2 การประเมินการเรียนการสอน
3. การบริหารทรัพยากรการ
3.1 สงเสริมการผลิตเอกสาร/ตํารา/
เรียนการสอน
สื่อการสอน
3.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
รวมถึงการพัฒนาหองเรียนและ
หองปฏิบัติการใหมีมาตรฐาน
4. การสนับสนุนและพัฒนา
4.1 สงเสริม พัฒนาระบบการให
นักศึกษา
คําปรึกษา/มีสวนรวมทางวิชาการ
4.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให
สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู
5. การพัฒนาบุคลากร
5.1 สงเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ใหพัฒนาทักษะทั้งดานวิชาการและ
วิชาชีพ
5.2 สนับสนุนใหบุคลากรทํางาน
บริการวิชาการแกชุมชน
5. การปรับปรุงหลักสูตรให
5.1 วิจัย/สํารวจความตองการของ
สอดคลองกับความตองการของ ตลาดแรงงานและความพึงพอใจของ
ธุรกิจกอสราง
ผูใชบัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1) แผนการบริหารหลักสูตร
2) อาจารยมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของหลักสูตร
1) มีแผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา (มคอ. 3, มคอ. 5)
2) มีผลการประเมินการเรียนการ
สอน
1) มีเอกสาร/ตํารา/สื่อการสอนที่
เหมาะสมและเพียงพอ
2) มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
หองเรียนและหองปฏิบัติการที่
เหมาะสมและเพียงพอ
1) มีระบบและโครงการให
คําปรึกษาวิชาการ
2) มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษา
1) สนับสนุนใหเขารวมอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพ
2) ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
1) ผลการวิจัย/สํารวจความ
ตองการของตลาดแรงงาน
2) ผลการวิจัย/สํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต

8

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ไดแก ภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดยใน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับการศึกษาภาค
ปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ที่เรียนวิชาทาง
วิทยาศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา และใหเปนไปตาม
ขอบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถวนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
2.2.4 การคัดเลือกโดยเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตร จบการศึกษาจากสถาบันตางๆ ที่มีความหลากหลายและ
มีมาตรฐานที่แตกตางกัน สง ผลใหการเรียนในหลักสูตรมีปญ หาเกิดขึ้นจากการปรับตัวในการเรียนจาก
สถาบัน เดิม รวมทั้ง อาจมี ขอ จํ ากั ด ทางพื้น ฐานการเรีย นรูแ ละทั ก ษะด านศิ ลปะ ความสามารถการใช
คอมพิวเตอร การคํานวณ และภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคในการเรียนสาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.4.2 จัดอบรมเพื่อปรับพื้นฐานทางศิลปะ และดานอื่นๆ ที่จําเปนตอการเรียนในสาขาวิชา
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2.4.3 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษา ทําหนาที่แนะนําและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
2.4.4 จัดเวลาทํางานของอาจารยประจําหลักสูตรใหนักศึกษาไดปรึกษา
2.4.5 จัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถดาน
การใชคอมพิวเตอร คนควาความรูทางอินเตอรเน็ต และจากเอกสาร ตําราตางๆ
2.5 แผนการรับนักศึกษาระยะ 5 ป
ชั้นปที่
1
2
3
4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200
200
50
50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
เงินบํารุงการศึกษา
รวม

ปงบประมาณ
2556
927,500
927,500

2557
1,855,000
1,855,000

2558
2,782,500
2,782,500

2559
3,710,000
3,710,000

2560
3,710,000
3,710,000

ปงบประมาณ
2558
2559
2,745,000
3,626,500
502,500
670,000
700,000
900,000
942,500
1,256,500
600,000
800,000
400,000
500,000
400,000
500,000
3,045,000
4,026,500

2560
3,626,500
670,000
900,000
1,256,500
800,000
500,000
500,000
4,026,500

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท)
หมวดเงิน
1) งบดําเนินการ
1.1) การจัดการเรียนการสอน
1.2) คาตอบแทน/คาใชสอย
1.3) บริหารจัดการหลักสูตร
1.4) พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
2) งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม

2556
981,500
167,500
300,000
314,000
200,000
200,000
200,000
1,181,500

2557
1,863,500
335,000
500,000
628,500
400,000
300,000
300,000
2,163,500

คาใชจายเฉลี่ย 20,132.50 บาท/คน/ปการศึกษา
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบเขาชั้นเรียนและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเทีย บโอนหนว ยกิ ต รายวิ ช า ให เป น ตามข อบั ง คั บของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ภูเ ก็ต ว าด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แบ ง เป น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล อ งตามที่ กํ า หนดไว ใ นเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
6
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
9
1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
100 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาเฉพาะดาน
93
2.1.1) เอกบังคับ
72
2.1.2) เอกเลือก
ไมนอยกวา
21
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
3.1.3 รหัสวิชา และรายวิชา
1) รหัสวิชา ประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว เลขตัวที่ 1-2 แสดงคณะวิชา เลขตัวที่ 3-4 แสดง
สาขาวิชา เลขตัวที่ 5 แสดงชั้นปที่ศึกษา และเลขตัวที่ 6-7 แสดงลําดับวิชา
2) รายวิชา จําแนกตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ดังนี้
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9901101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
English for General Communication
9901102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสําหรับวิชาชีพ
English for Professional Communication
9901103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
9902202 ความจริงและความงามของชีวิต
Meaning and Aesthetics of Life
9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหม
Art of Modern Management
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
9903201 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
9903202 สังคมวิวรรธน
Social Evolution
1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9904102 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
Information Learning Skills
9904201 การคิดวิเคราะห การเรียนรูและการแกปญหา
Logical Thinking for Decision Making
9904303 สุขภาพแบบองครวม
Holistic Health

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 100 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาชีพเฉพาะดาน
93 หนวยกิต
2.1.1) วิชาเอกบังคับ
72 หนวยกิต
8360312 ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่องานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
Technical English for Architectural Technology
8360313 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองานสถาปตยกรรม
English for Architectural Presentation
8365105 การออกแบบเบื้องตน
Fundamental Design
8365106 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
8365107 การแสดงแบบทางสถาปตยกรรม
Architectural Presentation
8365108 พื้นฐานการออกแบบสถาปตยกรรม
Architectural Design Fundamental
8365109 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม 1
Computer for Architectural Drawing I
8365110 การทําหุนจําลองทางสถาปตยกรรม
Architectural Model Making
8365206 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
History of Architecture
8365207 การออกแบบตกแตงภายใน 1
Interior Design I
8365208 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม 2
Computer for Architectural Drawing II
8365209 คอมพิวเตอรเพื่อการสรางแบบจําลอง 3 มิติ 1
Computer for 3D Modeling I
8365210 สถาปตยกรรมเขตรอนชื้น
Tropical Architecture

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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8365211 การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน
Site Planning and Landscape Design
8365212 กฎหมาย และจริยธรรมในงานสถาปตยกรรม
Laws and Ethics in Architectural Project
8365308 การออกแบบสถาปตยกรรม 1
Architectural Design II
8366104 ระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม
Structural Systems in Architecture
8366105 วัสดุและวิธีการกอสรางสถาปตยกรรม 1
Architectural Materials and Construction I
8366106 วัสดุและวิธีการกอสรางสถาปตยกรรม 2
Architectural Materials and Construction II
8366107 งานระบบอาคาร 1
Building Systems I
8366209 งานระบบอาคาร 2
Building Systems II
8366210 การจัดการงานกอสราง
Construction Management
8366211 การประมาณราคา 1
Cost Estimation I
8366310 การควบคุมและตรวจงานกอสราง 1

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

Construction Supervision and Inspection I
2.1.2) วิชาเอกเลือก เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา
21 หนวยกิต
8360314 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการอสังหาริมทรัพย
Real Estate Feasibility Study
8360414 โครงงานดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
Architectural Technology Project

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
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8360415 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
Environmental Impact Assessment
8360416 การวิเคราะหและประเมินคุณภาพทางสายตา
Visual Quality Analysis and Assessment
8360417 การออกแบบชุมชนเมือง
Urban Design
8365309 การออกแบบสถาปตยกรรม 2
Architectural Design II
8365310 สถาปตยกรรมพื้นถิ่นและการอนุรกั ษ
Vernacular Architecture and Conservation
8365311 การวาดเสนสถาปตยกรรม
Architectural Drawing

3(3-0-6)

8365312 สถาปตยกรรมไทย
Thai Architecture
8365313 การถายภาพในงานสถาปตยกรรม
Architectural Photography
8365314 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการนําเสนองานสถาปตยกรรม
Computer Graphic for Architectural Presentation
8365315 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม 3
Computer for Architectural Drawing III
8365316 คอมพิวเตอรเพื่อการสรางแบบจําลอง 3 มิติ 2

3(3-0-6)

Computer for 3D Modeling II
8365317 การออกแบบตกแตงภายใน 2
Interior Design II
8365402 การออกแบบสถาปตยกรรม 3
Architectural Design III
8365403 การจัดการทรัพยากรอาคาร
Building Facility Management

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
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8365404 การตรวจสอบอาคาร
Building Inspection
8365405 สัมมนาสถาปตยกรรม
Architectural Seminar
8366311 การวางแผนงานกอสราง
Construction Planning
8366312 การประมาณราคา 2
Cost Estimation II
8366313 การควบคุมและตรวจงานกอสราง 2
Construction Supervision and Inspection II
8366314 การกอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Building Construction
8366315 ระบบแบบหลอคอนกรีต
Concrete Formwork Systems
8366316 การสํารวจเพื่อการกอสราง
Construction Surveying
8366402 การจัดการงานสนาม
Field Work Management
8366403 การกอสรางอาคารโครงสรางไมและเหล็ก
Timber and Steel Building Construction
8366404 ระบบโครงสรางฐานราก
Foundation Structural Systems

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
ใหเลือกเรียน 1 กลุม
8360418 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
2(90)
Professional Experience Preparation in Architectural Technology
8360419 ฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
5(450)
Professional Experience in Architectural Technology
หรือ
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Pre-Cooperative Education
9905401 สหกิจศึกษา
6(640)
Cooperative Education
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จํานวนไม
นอยกวา 6 หนวยกิต โดยไมซ้ํากับวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไม
นับหนวยกิตในเกณฑสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

17

3.1.4 แผนการเรียน
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

หมวดวิชา

9904102 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ

3 (2-2-5)

ศึกษาทั่วไป

9901103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3 (3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

8365105 การออกแบบเบื้องตน

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

8365106 เขียนแบบเทคนิค

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

8365107 การแสดงแบบทางสถาปตยกรรม

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

8366104 ระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

8366105 วัสดุและวิธีการกอสรางสถาปตยกรรม 1

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

รวมหนวยกิต

21 หนวยกิต

รวม

63 ชั่วโมง/สัปดาห
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

หมวดวิชา

9901101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป

3 (3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

9903201 เศรษฐกิจพอเพียง

3 (3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

8365108 พื้นฐานการออกแบบสถาปตยกรรม

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

8365109 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม 1

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

8365110 การทําหุนจําลองทางสถาปตยกรรม

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

8366106 วัสดุและวิธีการกอสรางสถาปตยกรรม 2

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

8366107 งานระบบอาคาร 1

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

รวมหนวยกิต

21 หนวยกิต

รวม

63 ชั่วโมง/สัปดาห
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

หมวดวิชา

9904201

การคิดวิเคราะห การเรียนรูและการแกปญหา

3 (3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

9904303

สุขภาพแบบองครวม

3 (3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

8365206

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม

3 (3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

8365207

การออกแบบตกแตงภายใน 1

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

8365208

คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม 2

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

8365209

คอมพิวเตอรเพื่อการสรางแบบจําลอง 3 มิติ 1

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

8366209

งานระบบอาคาร 2

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

รวมหนวยกิต

21 หนวยกิต

รวม

63 ชั่วโมง/สัปดาห
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

หมวดวิชา

9901102

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสําหรับวิชาชีพ

3 (2-2-5)

ศึกษาทั่วไป

8365209

การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

8365210

สถาปตยกรรมเขตรอนชื้น

3 (3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

8365212

กฎหมาย และจริยธรรมในงานสถาปตยกรรม

3 (3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

8366210
8366211

การจัดการงานกอสราง
การประมาณราคา 1

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รวมหนวยกิต

18 หนวยกิต

รวม

54 ชั่วโมง/สัปดาห
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

หมวดวิชา

9902202 ความจริงและความงามของชีวิต

3 (3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

8360312 ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่องานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม

3 (3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

8365308 การออกแบบสถาปตยกรรม 1

3 (1-4-4)

วิชาเอกบังคับ

8366310 การควบคุมและตรวจงานกอสราง 1

3 (2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

……………… ………….วิชาเอกเลือก..................................

3 (............) วิชาเอกเลือก

……………… ………….วิชาเอกเลือก..................................

3 (............) วิชาเอกเลือก

รวมหนวยกิต

12-18 หนวยกิต

รวม

36-54 ชั่วโมง/สัปดาห
ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

หมวดวิชา

9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหม

3 (3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

9903202 สังคมวิวรรธน
8360313 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองานสถาปตยกรรม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ศึกษาทั่วไป
วิชาเอกบังคับ

……………… ………….วิชาเอกเลือก..................................

3 (............) วิชาเอกเลือก

……………… ………….วิชาเอกเลือก..................................

3 (............) วิชาเอกเลือก

……………… ………….วิชาเลือกเสรี...................................

3 (............) วิชาเลือกเสรี

รวมหนวยกิต

12-18 หนวยกิต

รวม

36-54 ชั่วโมง/สัปดาห

20

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

หมวดวิชา

……………… ………….วิชาเอกเลือก..................................

3 (............) วิชาเอกเลือก

……………… ………….วิชาเอกเลือก..................................

3 (............) วิชาเอกเลือก

……………… ………….วิชาเอกเลือก..................................

3 (............) วิชาเอกเลือก

……………… ………….วิชาเลือกเสรี...................................

3 (............) วิชาเลือกเสรี

8360418

9905301

ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปตยกรรม

2 (90)

กลุมพื้นฐาน
วิชาชีพ

หรือ
เตรียมสหกิจศึกษา

1 (45)

รวมหนวยกิต

13-14 หนวยกิต

รวม

27-36 ชั่วโมง/สัปดาห
ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

หมวดวิชา

ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา
8360419 ฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปตยกรรม
หรือ
9905401 สหกิจศึกษา
รวมหนวยกิต
รวม

5 (450)

กลุมพื้นฐาน
วิชาชีพ

6 (640)
5 หรือ 6 หนวยกิต
450 หรือ 640 ชั่วโมงตอภาคเรียน
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
9901101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
3(3-0-6)
English for general Communication
ฝกทักษะการสื่อสารระดับพื้นฐานโดยใชภาษาพูดตามรูปแบบ ประโยคพื้นฐานในภาษา
อังกฤษ บอกลักษณะ ทิศทาง และใหขอมูล การอานสิ่งพิมพ สํานวน ทบทวนโครงสราง ไวยากรณ เขียน
ประโยคไดถูกตอง เขียนบทสรุปเรื่องที่อาน การซักถาม
9901102

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสําหรับวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Professional Communication
ฝกทักษะการสื่อสารระดับกาวหนาและทบทวนการสรางประโยค อธิบายแสดงความคิด
ดวยขอความมากกวาหนึ่งประโยค การอานเพื่อแปลและจับใจความ การกรอกแบบฟอรม การเขียนประวัติ
ตนเอง และการเขียนจดหมาย
9901103

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai language for Communication
ศึกษาหลักการเบื้องตนในการสื่อสารภาษาไทย ฝกทักษะการใชภาษาทั้งการฟง การพูด
การอาน และการเขียน ใหสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรู ความคิดที่ไดรับ
มาพัฒนาตนเองอยางสรางสรรค
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
9902202
ความจริงและความงามของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning and Aesthetics of life
ศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับความจริง หลักคําสอนทางศาสนา และความเขาใจระหวางศาสนา
ความงาม และคุณคาของชีวิตที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิต การสัมผัสความงาม รวมถึงความงามธรรมชาติ การ
แสดงออกทางอารมณ ความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีสันติสุขและสันติภาพ
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9902301

ศิลปะการจัดการยุคใหม
3(3-0-6)
Art Modern Management
แนวคิดและหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการยุคใหม การจัดการความเสี่ยง การ
จัดการภายใตสถานการณพิบัติภัย การเจรจาตอรอง การจัดการความขัดแยง ทักษะปฏิสัมพันธและการ
สรางทีมงาน จิตวิทยาและแรงจูงใจในการทํางาน การสรางภาวะผูนํา การบริหารจัดการบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบตอสังคม การประยุกตใชเครื่องมือการจัดการสมัยใหม เชน ดัชนีวัดสมรรถนะหลัก (Key
Performance Indicators: KPIs) Balanced Score Card (BSC) เปนตน มาใชในชีวิตประจําวัน
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
9903201
เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงการ
ดํารงชีวิตในวิถีของปราชญ ผูมีจิต ที่เปยมดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9903202

สังคมวิวรรธน
3(3-0-6)
Social Evolution
ศึกษาวิวัฒนาการและความเปนมาของสังคมโลก สังคมไทย การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุมอาเซียน
กระบวนการถายทอดและ การเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม
ปญ หาสังคมโลกและสัง คมไทย ซึ่งมีอิทธิพลตอสภาพทางสัง คม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและ
สิ่งแวดลอมในยุคปจจุบัน เพื่อการเรียนรูและปรับตัว อันนําไปสูใหเกิดสังคมแหงดุลยภาพและยั่งยืน
1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
9904102
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Learning Skills
ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศที่มีผลกระทบชีวิต สังคม การแสวงหาความรู การสืบคน การ
จัดการขอมูลและการประเมินคุณคาของสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียง
และนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ รวมถึงการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร จริยธรรม
และความปลอดภัยในการใชสารสนเทศในสังคมยุคปจจุบัน
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9904201

การคิดวิเคราะห การเรียนรูและแกปญหา
3(3-0-6)
Logical Thinking for Decision Making
คิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ การนําเหตุผลเชิงตรรกะมาใชในการตัดสินใจ
การพัฒนาและการแกปญหาดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูเรียนสามารถยืนหยัดอยูในสังคมอยาง
รูทันรูเทารูนํา
9904303

สุขภาพแบบองครวม
3(3-0-6)
Holistic Health
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดของสุขภาพแบบองครวม การสรางเสริม
สุขภาพของผูเรียน ดายกาย จิตใจ สังคม และปญญา และการดูแลตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี เชน การบริหาร
กายและจิตโภชนาการเพื่อสุขภาพ การรูเทาทันสื่อ และทักษะชีวิต เปนตน

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.1.1) กลุมวิชาเอกบังคับ
8360312
ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่องานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Technical English for Architectural Technology
ศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมและการกอสราง
เอกสารทางเทคนิค
ขอกําหนด การสนทนาเกี่ยวกับการทํางาน ไดแก การอธิบายสิ่งตาง ๆ การรายงานความเสียหายและ
ความกาวหนาของงาน การควบคุมงาน การสั่งงาน การสั่งซื้อ การเขียนรายงานและเอกสารทางเทคนิค
อื่นๆที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมและการกอสราง
8360313

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองานสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
English for Architectural Presentation
ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมายเชิงธุรกิจ
การตอบคําถามในการสัมภาษณ การจัดทําแฟมสะสมงาน การพูดโทรศัพทเพื่อการนัดหมาย การตอนรับ
การเขียนบันทึกตางๆ การจดบันทึกการประชุม การนําเสนอผลงานดวยศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน
สถาปตยกรรมและการกอสราง
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8365105

การออกแบบเบือ้ งตน
3(2-2-5)
Fundamental Design
ทฤษฎีการออกแบบขั้นพื้นฐาน องคประกอบศิลป ไดแก จุด เสน ระนาบ ทิศทาง รูปราง
และรูปทรง และการจัดองคประกอบ อาทิ เอกภาพ สมดุล สัดสวน ความกลมกลืน ความขัดแยง จังหวะ
และการเนน เปนตน กระบวนการพื้นฐานในการออกแบบ การกําหนดและถายทอดแนวความคิดในการ
ออกแบบ ปฏิบัติการออกแบบเบื้องตน
8365106

เขียนแบบเทคนิค
3(2-2-5)
Technical Drawing
การใชเครื่องมือเขียนแบบ หลักการเขียนแบบเบื้องตน การเขียนเสนและตัวอักษร การ
เขียนภาพเรขาคณิต การแสดงมิติ การฉายเสน การเขียนแปลน รูปดานและรูปตัด การเขียนรูป 3 มิติ การ
เขียนทัศนียภาพ และการเขียนรูปตามหลักฉายาวิทยา
8365107

การแสดงแบบทางสถาปตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Presentation
หลักการเขียนภาพ เทคนิคการใชดินสอ สีน้ํา สีหมึก สีโปสเตอร และอื่นๆ การเขียน
ทัศนียภาพอาคารทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งองคประกอบตางๆของอาคาร เชน คน รถ ตนไม ฯลฯ
8365108

พื้นฐานการออกแบบสถาปตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design Fundamental
ทฤษฎี แนวคิด รูปแบบงานสถาปตยกรรม และกระบวนการในการออกแบบ
สถาปตยกรรม ปฏิบัติการเพื่อใหเกิดทักษะความเขาใจในทฤษฎีการออกแบบสถาปตยกรรมในรูปแบบของ
การวิเคราะห การสังเคราะห และการกําหนดแนวคิด เพื่อนําไปใชในการออกแบบสถาปตยกรรม โดย
คํานึงถึงความสัมพันธของประโยชนใชสอย ที่วาง และรูปทรง มาบูรณาการใชอยางเหมาะสม

8365109

คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม 1
3(2-2-5)
Computer for Architectural Drawing I
ศึกษาหลักการ ขั้นตอน และกระบวนการเขียนแบบกอสรางอาคารขนาดเล็ก พื้นที่ไมเกิน
200 ตารางเมตร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ ฝกปฏิบัติ การเขียนแปลน รูปตัด รูป
ดาน แบบขยายสวนประกอบอาคาร แบบโครงสราง แบบไฟฟา สุขาภิบาล ผังบริเวณ สัญลักษณและ
รายการประกอบแบบ
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8365110

การทําหุนจําลองทางสถาปตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Model Making
รูปแบบ วัสดุและเทคนิคที่ใชในการสรางหุนจําลองทางสถาปตยกรรมภายในและภายนอก
อาคาร ฝกปฏิบัติทําหุนจําลองดวยวัสดุตาง ๆ
8365206

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
History of Architecture
ประวัติศาสตร รูปแบบและพัฒนาการของงานสถาปตยกรรมตะวันตกและสถาปตยกรรม
ตะวันออก ปจจัยตางๆที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปตยกรรม พัฒนาการของแนวคิดและปรัชญา
ในการออกแบบสถาปตยกรรม
8365207

การออกแบบตกแตงภายใน 1
3(2-2-5)
Interior Design I
หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย และการจัดวางเครื่อง
เรือนที่สัมพันธกับสถาปตยกรรมและพฤติกรรมของผูใช หลักการใชสี การเลือกวัสดุและเครื่องเรือนให
เหมาะสม ฝกปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน และการทําหุนจําลอง
8365208

คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม 2
3(2-2-5)
Computer for Architectural Drawing II
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: 8365109 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม 1
หลักการ ขั้นตอนและกระบวนการเขียนแบบกอสรางอาคารขนาดกลางพื้นที่ 200-500
ตารางเมตร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ ฝกปฏิบัติการเขียนแปลน รูปตัด รูปดาน
แบบขยายสวนประกอบอาคาร แบบโครงสราง แบบไฟฟา สุขาภิบาล ผังบริเวณ สัญลักษณและรายการ
ประกอบแบบ
8365209

คอมพิวเตอรเพื่อการสรางแบบจําลอง 3 มิติ 1
3(2-2-5)
Computer for 3D Modeling I
ขั้นตอนวิธีการสรางและแกไขวัตถุ 3 มิติ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อให
สามารถสรางงานสถาปตยกรรมอยางงาย การกําหนดพื้นผิว การสรางภาพเคลื่อนไหว และประมวลผลเปน
ภาพทัศนียภาพสามมิติ ปฏิบัติการสรางหุนจําลองทางสถาปตยกรรม 3 มิติ
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8365210

สถาปตยกรรมเขตรอนชื้น
3(3-0-6)
Tropical Architecture
หลักการออกแบบสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเขตรอนชื้น สภาวะนา
สบาย สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอม การแผรังสีความรอน การถายเทรังสีความรอน การปองกัน
แสงแดด การควบคุมความรอนของอาคาร กรณีศึกษาเพื่อการออกแบบที่เหมาะสมสําหรับภูมิอากาศเขต
รอนชื้น
8365211

การวางผังบริเวณและการออกแบบภูมิทัศน
3(2-2-5)
Site Planning and Landscape Design
หลักการและแนวความคิดในการวางผังบริเวณและภูมิทัศน แนวทางการวางผังบริเวณ
มาตรฐานของพื้นที่ใชสอยประเภทตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการวางผังบริเวณ ไดแก ถนน ที่จอดรถ ทาง
เทา การจัดกลุมอาคาร กระบวนการออกแบบงานภูมิทัศน วัสดุพืชพรรณ หลักการเขียนแบบงานภูมิทัศน
สัญลักษณที่ใชในการเขียนแบบ ฝกปฏิบัติการงานออกแบบผังบริเวณและภูมิสถาปตยกรรม
8365212

กฎหมาย และจริยธรรมในงานสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Laws and Ethic in Architectural Project
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การออกแบบงานสถาป ต ยกรรมและการก อ สร า ง ได แ ก
พระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวกับ ผัง เมืองและสิ่ง แวดลอม
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข อง เอกสารสัญ ญาที่เ กี่ยวของกับ งานกอสรา ง และจริ ยธรรมในงานออกแบบ
สถาปตยกรรมและการกอสราง
8365308

การออกแบบสถาปตยกรรม 1
3(1-4-4)
Architectural Design I
หลักการและกระบวนการออกแบบ การวิเคราะหขอมูลในการออกแบบอาคารที่พักอาศัย
ขนาดเล็ก เชน อาคารที่พักอาศัยชั้นเดียว อาคารที่พักอาศัยสองชั้น การจัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับ
บริ บ ท การจั ด วางเฟอร นิ เ จอร และการตกแต ง ภายใน ปฏิ บัติ ก ารออกแบบและสร างหุ น จํ าลองทาง
สถาปตยกรรม ปฏิบัติการออกแบบรางระยะสั้น
8366104

ระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม
3(2-2-5)
Structural Systems in Architecture
ลักษณะระบบโครงสรางตางๆ ของงานสถาปตยกรรม หลักเกณฑและแนวความคิดใน
การเลือกระบบโครงสรางใหเหมาะสมกับงานสถาปตยกรรม หลักการออกแบบเบื้องตนของระบบโครงสราง
ไม เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก
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8366105

วัสดุและวิธีการกอสรางสถาปตยกรรม 1
3(2-2-5)
Architectural Materials and Construction I
วัสดุกอสรางพื้นฐานที่ใชเปนโครงสรางและสวนประกอบของอาคารขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง ในดานขั้นตอนการผลิต คุณสมบัติ การใชงาน การติดตั้ง และการบํารุงรักษา ฝกปฏิบัติการเขียน
แบบขยายแสดงการติดตั้งวัสดุในงานสถาปตยกรรม และการทําหุนจําลองโครงสรางอาคารไม
8366106

วัสดุและวิธีการกอสรางสถาปตยกรรม 2
3(2-2-5)
Architectural Materials and Construction II
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: 8366105 วัสดุและวิธีการกอสรางสถาปตยกรรม 1
วัสดุกอสรางที่ใชเปนโครงสรางและสวนประกอบของอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ เนน
กรรมวิธีการกอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารโครงสรางเหล็กฝกปฏิบัติการเขียน
แบบขยายแสดงการติดตั้งวัสดุในงานสถาปตยกรรม
8366107

งานระบบอาคาร 1
3(2-2-5)
Building Systems I
ระบบวิศวกรรม ไดแก ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบแสงสวาง มาตรฐานการติดตั้ง
อุปกรณอาคาร พรอมฝกเขียนแบบและอานแบบงานระบบเบื้องตน
8366209

งานระบบอาคาร 2
3(2-2-5)
Building Systems II
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: 8366107 งานระบบอาคาร 1
ระบบวิศวกรรม ไดแก ระบบปรับอากาศ ระบบขนสงภายในอาคาร ระบบปองกันอัคคีภัย
ระบบปองกันฟาผา ระบบสื่อสาร ระบบกําจัดขยะ ระบบควบคุมเสียง ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร
ระบบควบคุมอัตโนมัติ พรอมฝกเขียนแบบและอานแบบงานระบบเบื้องตน
8366210

การจัดการงานกอสราง
3(2-2-5)
Construction Management
หลักการบริหารและการจัดการองคการการกอสราง การวางแผนและการควบคุมงาน
กอสราง เครื่องจักรในการกอสราง การจัดการวัสดุในการกอสราง การเงินในการกอสราง ความปลอดภัยใน
งานกอสราง
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8366211

การประมาณราคา 1
3(2-2-5)
Cost Estimation I
หลักการในการประมาณราคา การถอดแบบ คํานวณปริมาณวัสดุ ราคาคาวัสดุตอหนวย
คาแรงงาน คาใชจายในการกอสราง การคิดตนทุนกําไรตลอดจนการคิดภาษีและคาใชจายอื่นๆ ฝกการ
ประมาณราคาอาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
8366310

การควบคุมและตรวจงานกอสราง 1
3(2-2-5)
Construction Supervision and Inspection I
ความสําคัญและวัตถุประสงคของการควบคุมและการตรวจงานกอสราง
บทบาทและ
หนาที่ของผูควบคุมและผูตรวจงานกอสราง แนวทางการควบคุมและการตรวจงานกอสรางอาคาร ไดแก
งานวิศวกรรมโครงสราง งานสถาปตยกรรม และงานวิศวกรรมระบบ ความปลอดภัยในงานกอสราง การ
บันทึกและการเขียนรายงาน เปนตน
2.1.2) กลุมวิชาเอกเลือก
8360314
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการอสังหาริมทรัพย
3(3-0-6)
Real Estate Feasibility Study
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาความเป น ไปได โ ครงการ
อสังหาริมทรัพย กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการอสังหาริมทรัพย
8360414

โครงงานดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Technology Project
หลักการและรูปแบบของโครงงาน การวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดหัวขอโครงงาน การ
รวบรวมขอมูลและองคความรูจากแหลงตางๆ เพื่อพัฒนาใหเกิดแนวทางในการดําเนินการหรือแกไขปญหา
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
8360415

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
ความหมาย หลักการ และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยที่สงผล
กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทคนิค วิธีการ และแนวทางในการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของฯ รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อหา
มาตรการควบคุม ปองกันและแกไขสิ่งแวดลอมของมนุษยอันจะสงผลตอความสําเร็จของโครงการ

29

8360416

การวิเคราะหและประเมินคุณภาพทางสายตา
3(3-0-6)
Visual Quality Analysis and Assessment
หลักการ ทฤษฎีพื้นฐานดานการรับรูคาความงาม สุนทรียศาสตร การรับรูสภาพแวดลอม
หรื อ ภู มิ ทั ศ น และเทคนิ ค ในการวิ เ คราะห แ ละประเมิ น คุ ณ ภาพทางสายตา รวมถึ ง การประยุ ก ต ใ ช
กระบวนการวิเคราะหใหเหมาะสมกับบริบททางกายภาพ วัฒนธรรม และสังคม
8360417

การออกแบบชุมชนเมือง
3(3-0-6)
Urban Design
ทฤษฎีและกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง หรืองานสถาปตยกรรมผังเมือง ปฏิบัติการ
ออกแบบทางกายภาพ รวบรวมขอมูลจากพื้นที่ศึกษา วิเคราะหขอมูล และเสนอแนวคิดในการออกแบบ
รวมกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดานกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
8365309

การออกแบบสถาปตยกรรม 2
3(1-4-4)
Architectural Design II
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: 8365308 การออกแบบสถาปตยกรรม 1
กระบวนการออกแบบการวิเคราะหขอมูลในการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กหรือ
อาคารพาณิชย การจัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับบริบท การจัดวางเฟอรนิเจอรและการตกแตงภายใน
ปฏิบัติการออกแบบและสรางหุนจําลองทางสถาปตยกรรม ปฏิบัติการออกแบบรางระยะสั้น
8365310

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นและการอนุรักษ
3(3-0-6)
Vernacular Architecture and Conservation
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นในภูมิภาคตางๆ แนวคิด ภูมิปญญาการกอสรางและการประยุกต คติ
ความเชื่อของทองถิ่น ทฤษฎีการอนุรักษสถาปตยกรรม กฎหมายที่เกี่ยวของตอการอนุรักษสถาปตยกรรม
การศึกษาดูงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่น และการอนุรักษสถาปตยกรรม
8365311

การวาดเสนสถาปตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Drawing
แนวความคิดในการวาดเสนและการนําเสนองานออกแบบสถาปตยกรรม พื้นฐานการวาด
เสนดวยดินสอ ปากกา เทคนิคการเขียนทัศนียภาพภายในและภายนอกอาคาร ปฏิบัติการเขียนภาพงาน
รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน การแรเงาแบบ 3 มิติ การวาดตนไมทิวทัศน งานสถาปตยกรรม และปฏิบัติการ
วาดภาพนอกสถานที่
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8365312

สถาปตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Architecture
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสถาปตยกรรมไทย แนวคิดและรูปแบบของสถาปตยกรรมไทย คติ
สัญลักษณและความหมายที่เกี่ยวของกับการออกแบบสถาปตยกรรมไทย เรือนพักอาศัยทองถิ่นของไทยใน
ภูมิภาคตาง ๆ และอาคารที่มีคุณคาทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของไทยในแตละยุคสมัย
8365313

การถายภาพในงานสถาปตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Photography
หลักการและเทคนิคการถายภาพ อุปกรณถายภาพ เพื่อประยุกตใชสําหรับการถายภาพ
งานสถาปตยกรรม โดยศึกษาจากผลงานภาพถายและฝกปฏิบัติการถายภาพและตกแตงภาพ
8365314

คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการนําเสนองานสถาปตยกรรม
3(2-2-5)
Computer Graphic for Architectural Presentation
หลักการ ขั้นตอนและกรรมวิธีการนําเสนองานสถาปตยกรรมและงานกอสรางโดยใชวิธี
กราฟก การนําเสนอกระบวนการ ขั้นตอนในการกอสราง ความคืบหนาของงาน การนําเสนอวัสดุและ
อุปกรณที่ใชในการกอสราง การออกแบบแผนพับ เอกสารการประชุม เอกสารการกอสราง ปฏิบัติการดาน
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการนําเสนองานสถาปตยกรรม
8365315

คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม 3
3(2-2-5)
Computer for Architectural Drawing III
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: 8365208 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม 2
หลักการ ขั้นตอนและกระบวนการเขียนแบบกอสรางอาคารขนาดใหญพื้นที่ 500 ตาราง
เมตรขึ้นไปโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ ฝกปฏิบัติ การเขียนแปลน รูปตัด รูปดาน
แบบขยายสวนประกอบอาคาร แบบโครงสราง แบบไฟฟา สุขาภิบาล ผังบริเวณ สัญลักษณและรายการ
ประกอบแบบ
8365316

คอมพิวเตอรเพื่อการสรางแบบจําลอง 3 มิติ 2
3(2-2-5)
Computer for 3D Modeling II
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: 8365209 คอมพิ วเตอรเ พื่ อการสร า งแบบจํา ลอง 3 มิติ 1
กระบวนการการสรางและแกไขวัตถุ 3 มิติ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อใชสรางงาน
สถาปตยกรรมขั้นสูง การกําหนดพื้น ผิว การกําหนดแสงเงา การสรางภาพเสมือนจริง และการสรางภาพ
เคลื่อนไหว ปฏิบัติการสรางหุนจําลองทางสถาปตยกรรม 3 มิติขั้นสูง
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8365317

การออกแบบตกแตงภายใน 2
3(2-2-5)
Interior Design II
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: 8365207 การออกแบบตกแตงภายใน 1
หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัยรวม หรืออาคารสาธารณะ
ขนาดกลาง เชน รานอาหาร สํานักงาน รานคา เปนตน โดยสามารถจัดวางผัง กลุมสี วัสดุและครุภัณฑ
ใหเหมาะสม ฝกปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน และการทําหุนจําลอง
8365402

การออกแบบสถาปตยกรรม 3
3(1-4-4)
Architectural Design III
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: 8365309 การออกแบบสถาปตยกรรม 2
กระบวนการออกแบบการวิ เ คราะหข อ มู ลในการออกแบบอาคารพั กอาศัย รวม เช น
อาคารชุด หอพัก หรือ อพารตเมนต การจัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับบริบท การจัดวางเฟอรนิเจอรและ
การตกแตงภายใน พิจารณาความตองการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย การจัดประโยชนใชสอย
ที่วางภายใน การจัดบริเวณและแผนผังอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม โดยคํานึงถึงโครงสรางและ
ระบบวิศวกรรมสนับสนุนอาคารรวมถึงผลกระทบจากกฎหมายขอบัญญัติ ปฏิบัติการออกแบบรางระยะสั้น
8365403

การจัดการทรัพยากรอาคาร
3(3-0-6)
Building Facilities Management
การจัดการทรัพยากรกายภาพ บุคลากร และการบํารุงรักษาอาคาร เทคนิคการติดตาม
และวิเคราะหการใชพลัง งาน การจัดการพลัง งานในอาคาร การวางแผนและจัดการเชิง กลยุทธในการ
จัดการทรัพยากร อาคารสถานที่ การซอมบํารุงและการดําเนินการทรัพยากรอาคาร การบริหารผูใชอาคาร

8365404

การตรวจสอบอาคาร
3(3-0-6)
Building Inspection
เทคนิคและกระบวนการตรวจสอบอาคารในดานตางๆ ไดแก การตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรงของอาคาร การตรวจสอบความเสียหายของอาคาร การบํารุงรักษาอาคาร เทคนิคในการซอมแซม
อาคาร การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร และการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย
8365405

สัมมนาสถาปตยกรรม
Architectural Design Seminar
สัมมนาประเด็นหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรม

3(2-2-5)

32

8366311

การวางแผนงานกอสราง
3(3-0-6)
Construction Planning
หลักการวางแผนงานกอสราง เทคนิคในการวางแผนงานกอสรางดวยวิธีตางๆ ไดแกวิธี
เสนทางวิกฤติ วิธีประเมินผลงานและปรับปรุงแกไข การเรงงาน การควบคุมและติดตามความกาวหนาของ
แผนงาน การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวางแผนงานกอสราง
8366312

การประมาณราคา 2
3(2-2-5)
Cost Estimation II
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: 8366211 การประมาณราคา 1
การประมาณราคา การถอดแบบกอสราง การคํานวณปริมาณวัสดุ ราคาคาวัสดุตอหนวย
คาแรงงาน คาใชจายในการกอสราง การคิดตนทุนกําไรตลอดจนการคิดภาษีและคาใชจายอื่นๆ การ
จัดเตรียมเอกสารการประกวดราคา ฝกการประมาณราคาอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ
8366313

การควบคุมและตรวจงานกอสราง 2
3(2-2-5)
Construction Supervision and Inspection II
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: 8366310 การควบคุมและตรวจงานกอสราง 1
การควบคุ มและตรวจงานก อสรา ง โครงสร างฐานรากและระบบกั นดิ น โครงสรา ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางพื้นอัดแรง โครงสรางเหล็ก งานสถาปตยกรรม และงานวิศวกรรมระบบ
การเพิ่มผลผลิตในงานกอสราง ความวิบัติในงานกอสราง การปองกันและซอมแซมโครงสรางที่เกิดการวิบัติ
กรณีศึกษา
8366314

การกอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3(3-0-6)
Reinforced Concrete Building Construction
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการกอสรางงานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไดแก ฐานราก
เสา คาน พื้น และบันได รายละเอียดการเสริมเหล็กและขอกําหนดทั่วไป การติดตั้งแบบหลอคอนกรีต ค้ํา
ยัน การตรวจสอบคุณภาพของเหล็กและคอนกรีต การควบคุมการกอสรางโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
8366315

ระบบแบบหลอคอนกรีต
3(3-0-6)
Concrete Formwork Systems
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบแบบหลอคอนกรีต มาตรฐานและขอกําหนด วัสดุที่ใชทํา
แบบหลอคอนกรีต ออกแบบระบบค้ํายัน ระยะเวลาการถอดแบบหลอคอนกรีต การตรวจสอบแบบหลอ
คอนกรีต
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8366316

การสํารวจเพื่อการกอสราง
3(2-2-5)
Construction Surveying
หลักการสํารวจเพื่อการกอสราง การคํานวณหาพื้นที่และปริมาตร การคํานวณปริมาณ
งานดิน การวางผังอาคาร การกําหนดหมุดควบคุมงานและการกําหนดคาระดับ การกําหนดความลาดชัน
การวางแนวงานถนนและงานวางทอ
8366402

การจัดการงานสนาม
3(2-2-5)
Field Work Management
การเตรียมงานใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การสํารวจและการเตรียมวางผังบริเวณสถานที่
กอสราง การจัดการทรัพยากรในงานกอสราง เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในงานกอสราง การจัดการดาน
กายภาพของหนวยงานกอสราง เชน การจัดพื้นที่ทํางาน การจัดที่พัก การจัดการดานสุขลักษณะ การจัดทํา
แบบขยายจริงและแบบทําจริงของงานกอสราง กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกอสรางและความปลอดภัยใน
งานกอสราง
8366403

การกอสรางอาคารโครงสรางไมและเหล็ก
3(3-0-6)
Timber and Steel Building Construction
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการกอสรางงานโครงสรางไมและเหล็ก ขอกําหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวของ การตรวจสอบคุณภาพของไมและเหล็ก การจัดลําดับขั้นตอนการกอสราง การประกอบและติดตั้ง
โครงสรางไมและเหล็ก รอยตอของโครงสรางและการตรวจสอบ การควบคุมการกอสรางอาคารโครงสราง
เหล็ก
8366404

ระบบโครงสรางฐานราก
3(3-0-6)
Foundation Structure Systems
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานปฏิบัติการเจาะสํารวจ เก็บตัวอยางดินในสนาม และการหา
คุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรม ระบบฐานรากอาคาร การหาคาการรับน้ําหนักของเสาเข็ม กําแพงกันดิน
และระบบเข็มพืด แนวทางการแกปญ หาการขุดดินและงานระบบโครงสรางฐานราก การควบคุมงาน
กอสรางฐานราก
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2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ใหเลือกเรียน 1 กลุม จากรายวิชาดังตอไปนี้
8360418
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 2(90)
Professional Experience Preparation in Architectural Technology
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านเตรี ย มความพร อ มก อ นออกฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นเทคโนโลยี
สถาปตยกรรม การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
8360419

การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
5(450)
Professional Experience in Architectural Technology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: 8360415 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปตยกรรม
ฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรมในองคกร หนวยงานหรือสถาน
ประกอบการที่ไ ด รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร ไมนอยกวา 450 ชั่ วโมง และจัดทํ า
รายงานเสนอตอกรรมการเพื่อทําการประเมินผลตามเกณฑที่กรรมการหลักสูตรกําหนด
หรือ
9905301

เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Pre-Cooperative Education
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบขอบัง คับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมทางวิชาการและทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา เชน ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกอาชีพ การ
เลือ กสถานประกอบการ และการสมัค รงาน เทคนิ คการสั มภาษณ ง านอาชีพ อาชีว อนามั ยและความ
ปลอดภัยในโรงงานและ 5ส การบริหารงานคุณภาพ (ISO) เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองคกร และการเตรียมตัวเปนผูประกอบการ
9905401

สหกิจศึกษา
6(640)
Cooperative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 9905301 เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน ณ สถานประกอบการเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยมีขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจน
แนนอน มีการนําความรูที่ไดศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกตใชกับงานที่ไดรับมอบหมาย มีการศึกษาหา
ความรูแ ละวิท ยาการที่ เกี่ ย วขอ งเพิ่ม เติ ม มี ก ารร ว มมื อ กั บสถานประกอบการในการพั ฒ นาวิ ชาชี พ ที่
เกี่ยวของ
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จํานวน
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน
โดยไมนับหนวยกิต
3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สถาบันที่จบ

ป พ.ศ. ตําแหนง

ภาระการสอน ชม./ สัปดาห

ที่จบ วิชาการ 2556 2557 2558 2559 2560
1 นางสาวพัชราวรรณ สถ.ม.

20

20

20

20

20

2543 อาจารย

20

20

20

20

20

วศ.บ.
วิศวกรรมโยธา
ม.สงขลานครินทร
สถ.ม. เทคโนโลยีสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณ
และสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัย

2540
2551 อาจารย

20

20

20

20

20

สถ.บ.

สถาปตยกรรม

4 นายดิษฐพร

วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

ม.ขอนแกน
ม.สงขลานครินทร

2548
2551 อาจารย

20

20

20

20

20

แกวมุนีโชค
5 นายแสงไทย
นราราษฎร

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

ม.สงขลานครินทร

2547
2534 อาจารย

20

20

20

20

20

เกอะเจริญ
2 นายจิรวัฒน
สุวรรณพฤกษ
3 นางสาวณวรา
นราราษฎร

สถาปตยกรรม

ม.เชียงใหม

2549 อาจารย

สถ.บ.

สถาปตยกรรม

ม.ขอนแกน

2538

วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

ม.เกษตรศาสตร

ผ.ม. การวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
คอ.บ.

อุตสาหกรรมศิลป

วิทยาลัยครูพระนคร 2514
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่

1

ชื่อ – สกุล

นายอนิรุจน มะโนธรรม

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ
วท.ม. สุขศาสตรอุตสาหกรรม
และความปลอดภัย

ตําแหนง

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา

วิชาการ

2556

2557

2558

2559

2560

ผศ.

20

20

20

20

20

อาจารย

20

20

20

20

20

อาจารย

20

20

20

20

20

อาจารย

20

20

20

20

20

อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
2

นายฐิติพันธ สิริเฉลิมลาภ

สถ.ม. สถาปตยกรรมเขตรอน
สถ.บ.

สถาปตยกรรม

3

นายศิวพงศ ทองเจือ

สถ.ม. การออกแบบชุมชนเมือง

4

คอ.บ.
สถาปตยกรรม
นางสายสมร สุวรรณพฤกษ คอ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
วท.บ.

ออกแบบผลิตภัณฑ

5

นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม วท.ม. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

อาจารย

20

20

20

20

20

6

นายกิตติศักดิ์ จิตตเกื้อ

อาจารย

20

20

20

20

20

อาจารย

20

20

20

20

20

อาจารย

20

20

20

20

20

อาจารย

20

20

20

20

20

วท.ม. วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ
คอ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

7

นายรังสรรค พลสมัคร

กศ.ม.

อุตสาหกรรมศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8

นางสาวศศิประภา มุสิแกว บธ.ม.
วท.บ.

9

นางสาวนิติญา สังขนันท

การจัดการ
เคมี

วท.ม. การจัดการสิ่งแวดลอม
คบ.

ชีววิทยา

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไดนําผูประกอบการในหนวยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชน เขามารวมถายทอดความรูจากการ
ปฏิบัติงานจริงใหกับนักศึกษา ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแตละรายวิชา
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา)
บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม จะตองผานการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาระหวางเรียน
ในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รวมระยะเวลาไมต่ํากวา 450 และ 640 ชั่วโมง ตามลําดับ หรือใหออกฝกรวมกันแลว
ไมนอยกวา 3 เดือน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ ตลอดจนมีความเขาใจ
ในหลักการ ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาในสายงานได
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
4.2 ชวงเวลาการฝกประสบการณภาคสนาม
ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเวลาในการฝกประสบการณไมนอยกวา 450 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ในรายวิชาโครงงานดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม เปนการฝกใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรูใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อทําโครงงานในหัวขอที่เกี่ยวกับการออกแบบ การนําเสนองานสถาปตยกรรม
การกอสรางหรือการจัดการอาคาร และมีรายงานที่ตองนําสงพรอมทั้งนําเสนอตามรูปแบบและระยะเวลาที่
กําหนด ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึ กษามีค วามรูความเขา ใจในกระบวนการวิจัย สามารถอธิบายทฤษฎี ที่นํา มาใชใ นการทํ า
โครงงาน สามารถประยุกตใชเครื่องมือในการทําโครงงาน และสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอไปได
5.3 ชวงเวลาการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
งานวิจัยทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางงานวิจัยใหศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลจากความกาวหนาของการทําโครงงาน กําหนดใหมีการนําเสนอโครงงานตาม
ระยะเวลาตลอดการทําโครงงาน เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาจะทําการบันทึกและประเมินผลจากรายงาน การ
จัดสอบ การนําเสนอที่มีกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน

