
Division of Registration
กองทะเบียนและประมวลผล

Division of Registration
กองทะเบียนและประมวลผล

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ผังเมืองและนฤมิตศิลป 

Faculty of Architecture 
Urban Design and Creative Arts

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญ
ญ

าตร� ปการศึกษา 2565

11

คณ
ะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป 



หลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565

เจ้าของ

 กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ตำ�บลข�มเรียง		อำ�เภอกันทรวิชัย		จังหวัดมห�ส�รค�ม		รหัสไปรษณีย์		44150

	 โทรศัพท์	:		0-4371-9888	-	89,		0	4371	9889	–	40	ภ�ยใน		1662	–	1699

	 โทรส�ร	:		0-4371-9890

	 http://regpr.msu.ac.th/th/	หรือ		regpr.msu.ac.th

ที่ปรึกษา

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.จันทร์ทิพย์		ก�ญจนศิลป์	 รองอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�รและนวตักรรมก�รเรยีนรู้

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.คัทลีย�		เมฆจรัสกุล	 ผูช้ว่ยอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�รและนวตักรรมก�รเรยีนรู้

	 น�ยสวัสดิ์		วิชระโภชน์			 	 	 ผู้อำ�นวยก�รกองทะเบียนและประมวลผล

ที่มาของข้อมูล

	 คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

รวบรวม / เรียบเรียง/ ตรวจรูปแบบ

	 น�งส�วศิริพร			 ไสยรัตน์

	 น�งโรชินี			 ทุ่นทอง

	 น�ยอมต			 ชุมพล

	 น�งส�วสุภ�พร			 ทองส�ดี

	 น�งส�วนิโรบล			 จันทะกล

	 น�งศุภลักษณ์	 ศักดิ์คำ�ดวง

ออกแบบปก

	 น�ยจักรี	 ตั้นภูมี

ปีที่พิมพ์	 2565

จำ�นวน	 350	เล่ม

พิมพ์ที่		 โรงพิมพ์คลังน�น�วิทย�	232/199	ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	

	 โทร.	0-4346-6444	แฟกซ์	0-4346-6863	E-mail	:	Klungpress@hotmail.com



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2565	 จัดทำาข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	 คำาอธิบายรายวิชา	 จำานวนหน่วยกิต	 

และแผนการศึกษา	 ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้	 ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2565	จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต	คณาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจทุกคน	

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	 

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม

และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อื่น	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่	650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท์	 :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าของเอเชีย

พันธกิจ
	 1)		 การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	มีคุณลักษณะพึงประสงค์และ 

มีความเป็นผู้ประกอบการ

	 2)		 การพัฒนางานวิจัย	และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

	 3)		 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)		 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 1)	 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก

	 2)	 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

	 3)	 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	และภาคประชาสังคม

	 4)	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

	 5)	 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังสี		 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :		 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

	 ภาษาอังกฤษ		 :		 Bachelor of Architecture Program

ชื่อปริญญา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		:		 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

	 		 (ชื่อย่อ)		 :		 สถ.บ.	

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)		:		 Bachelor of Architecture

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 B.Arch.

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า			166		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มสาขาวิชา จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 (ก)	 กลุ่มวิชาหลักสาขา

	 	 (ข)	 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

	 	 (ค)	 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

	 	 (ง)	 กลุ่มวิชาสนับสนุน

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รวมหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

30  หน่วยกิต

128  หน่วยกิต

51		หน่วยกิต

20		หน่วยกิต

31		หน่วยกิต

26		หน่วยกิต

8  หน่วยกิต

166  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  128  หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาหลักสาขา   51  หน่วยกิต

	 1101	111	 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม	 3(1-4-4)

  Architectural Design Fundamentals

	 1101	112	 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม	 2(2-0-4)

  Principles of Architectural Design

	 1101	211	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	1		 4(0-8-4)

	 	 Architectural	Design	1

	 1101	212	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	2	 4(0-8-4)

  Architectural Design 2

	 1101	311	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	3	 6(0-12-6)

  Architectural Design 3

	 1101	312	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	4	 6(0-12-6)

	 	 Architectural	Design	4

	 1101	411	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	5	 6(0-12-6)

  Architectural Design 5

	 1101	412	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	6	 4(0-8-4)

	 	 Architectural	Design	6

	 1101	511	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	7	 4(0-8-4)

	 	 Architectural	Design	7

	 1101	512	 การจัดเตรียมวิทยานิพนธ์	 3(3-0-6)

  Thesis Preparation

	 1101	513	 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม	 9(0-18-9)

  Thesis in Architecture

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 20  หน่วยกิต

	 1101	121	 การน�าเสนอผลงาน	 2(1-2-3)

  Presentation

	 1101	122	 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม	 3(1-4-4)

  Architectural Drawing

	 1101	123	 มูลฐานการออกแบบ		 2(1-2-3)

  Fundamental of Design

	 1101	124	 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก		 2(2-0-4)

  History of Western Architecture

	 1101	221	 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก	 2(2-0-4)

  History of Oriental Architecture

	 1101	321	 สถาปัตยกรรมไทย		 3(3-0-6)

  Thai Architecture

	 1101	322	 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม	 3(3-0-6)

  Architectural Theory

	 1101	323	 สถาปัตยกรรมอีสาน		 3(2-2-5)

  Isan Architecture

  2.3 กลุ่มวิชาวิชาเทคโนโลยี 31  หน่วยกิต

	 1101	131	 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	1	 3(1-4-4)

	 	 Materials	and	Construction	1

	 1101	231	 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	2	 4(1-6-5)

  Materials and Construction 2

	 1101	331	 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	3	 4(1-6-5)

  Materials and Construction 3

	 1101	431	 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	4	 4(1-6-5)

	 	 Materials	and	Construction	4

	 1101	232	 เทคโนโลยีอาคาร	1	 2(2-0-4)

	 	 Building	Technology	1

	 1101	332	 เทคโนโลยีอาคาร	2	 2(2-0-4)

  Building Technology 2

	 1101	233	 ความแข็งแรงของวัสดุ	 2(2-0-4)

  Strength of Materials

	 1101	234	 โครงสร้างอาคาร	1	 2(2-0-4)

	 	 Building	Structure	1

	 1101	333	 โครงสร้างอาคาร	2	 2(2-0-4)

  Building Structure 2

	 1101	335	 การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 ส�าหรับภูมิอากาศเขตร้อน1	

  Sustainable Architectural Design 

	 	 for	Tropical	Climate	1	 		

	 1101	435	 การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 ส�าหรับภูมิอากาศเขตร้อน	2

  Sustainable Architectural Design

  for Tropical Climate 2

  2.4 กลุ่มวิชาสนับสนุน 26  หน่วยกิต

	 1101	241	 การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์		 3(1-4-4)

  Site Planning and Landscape 

  Design

	 1101	341	 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	 3(1-4-4)

  Interior Architectural Design

	 1101	441	 การวางผังชุมชนและเคหะการเบื้องต้น	 3(2-2-5)

  Introduction to Urban Planning and Housing

	 1101	242	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	1		 3(2-2-5)

	 	 Computer	aided	Design	1
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	 1101	342	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	2		 3(2-2-5)

  Computer aided Design 2

	 1101	442	 การจัดการโครงการและการประมาณ	 3(3-0-6)

	 	 ราคาก่อสร้าง	

  Project Management and Construction 

  Cost Estimation

	 1101	443	 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม	 2(2-0-4)

  Professional Practice in Architecture

	 1101	444	 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม	 6(0-18-0)

  Professional Practicum in Architecture

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต

	 1101	001	 ประวัติศาสตร์ศิลป์		 2(2-0-4)

  History of Art

	 1101	002	 คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 งานออกแบบสถาปัตยกรรม

  Eastern Beliefs for Architectural Design

	 1101	003	 การอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม	 3(3-0-6)

  Conservation in Architecture

	 1101	004	 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น	 3(1-4-4)

  Thai Vernacular Architecture

	 1101	005	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 ในวิชาชีพสถาปัตยกรรม

  English for Professional Architectural 

  Communication

	 1101	006	 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อม	 3(1-4-4)

  Psychology for Environmental Design

	 1101	007	 การน�าเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม	 2(1-2-3)

  Architectural Presentation

	 1101	008	 การก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติ	 3(3-0-6)

  Construction with Natural Materials

	 1101	009	 การก่อสร้างต้นทุนต�่า	 3(3-0-6)

  Economical Construction

	 1101	010	 วัสดุก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	 3(3-0-6)

	 	 และสิ่งแวดล้อม	

  Building Materials for Energy 

  and Environmental Conservation 

  Design

	 1101	011	 มาตรฐานการออกแบบอาคาร	 3(3-0-6)

  Building Codes

	 1101	012	 การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎี	 3(3-0-6)

	 	 ส�าหรับการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม	

  Concept and Theory Application 

  for Landscape Architectural Design 

  and Planning

	 1101	013	 แบบจ�าลองสารสนเทศอาคาร	 3(1-4-4)

  Building Information Modeling

	 1101	014	 การส�ารวจการใช้พลังงานภายในอาคาร	 3(2-2-5)

  Building Energy Consumption  Survey

	 1101	015	 สถาปัตยกรรมยั่งยืน	 3(3-0-6)

  Sustainable Architecture

	 1101	016	 การส�ารวจปริมาณงานก่อสร้าง	 3(3-0-6)

	 	 และการประมาณราคา

  Construction Quantity Surveying 

  and Cost Estimation

	 1101	017	 การออกแบบแสงในงานสถาปัตยกรรม	 3(3-0-6)

  Lighting Design in Architecture

	 1101	018	 การจัดการธุรกิจ	 3(3-0-6)

  Business Management

	 1101	019	 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์			 3(1-4-4)

  Motion Picture and Video Production
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แผนการศึกษา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory  English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design  Thinking

2

หมวดวิชาเฉพาะ 7

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 7

1101	121 การน�าเสนอผลงาน
Presentation

2(1-2-3)

1101	122 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Drawing

3(1-4-4)

1101	123 มูลฐานการออกแบบ
Fundamental of Design

2(1-2-3)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative  English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital Literacy and Life for Transformation  

2

หมวดวิชาเฉพาะ 10

(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 5

1101	111 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design Fundamentals

3(1-4-4	)

1101	112 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
Principles of Architectural Design

2(2–0-4)

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2

1101	124 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
History of Western Architecture

2(2-0-4)

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 3
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1101	131 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	1
Materials	and	Construction	1

3(1–4–4)

110x xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ 12

(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 4

1101	211 การออกแบบสถาปัตยกรรม	1
Architectural	Design	1

4(0–8–4	)

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2

1101	221 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก
History of Oriental Architecture

2(2-0-4)

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 6

1101	231 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	2
Materials and Construction 2

4(1-6-5)

1101	233 ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Materials

2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

(2) กลุ่มวิชาเฉพาะ 14

(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 4

1101	212 การออกแบบสถาปัตยกรรม	2
Architectural Design 2

4(0–8–4	)

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3

1101	322 ทฤษฏีทางสถาปัตยกรรม
Architectural Theory

3(3-0-6)

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 4

1101	234 โครงสร้างอาคาร	1	
Building	Structure	1

2(2–0–4)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1101	232 เทคโนโลยีอาคาร	1
Building	Technology	1

2(2–0–4)

(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน 3

1101	242 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	1
Computer	aided	Design	1

3(2–2–5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 21

(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 6

1101	311 การออกแบบสถาปัตยกรรม	3
Architectural Design 3

6(0–12–6)

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 6

1101	331 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	3	
Materials and Construction 3

4(1–6–5)

1101	333 โครงสร้างอาคาร	2
Building Structure 2

2(2–0–4)

(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน 9

1101	335 การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืนส�าหรับภูมิอากาศเขตร้อน1	
Sustainable	Architectural	Design	for	Tropical	Climate	1

3(3–0–6)

1101	241 การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์	
Site Planning and Landscape Design

3(1-4-4)

1101	342 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ2
Computer aided Design 2

3(2–2–5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 17

(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 6

1101	312 การออกแบบสถาปัตยกรรม	4
Architectural	Design	4

6(0–12–6)

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 6
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1101	323 สถาปัตยกรรมอีสาน	
Isan Architecture 

3(2-2-5)

1101	321 สถาปัตยกรรมไทย
Thai Architecture

3(3-0-6)

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 2

1101	332 เทคโนโลยีอาคาร	2
Building Technology 2

2(2–0–4)

(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน 3

1101	341 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architectural Design

3(1-4-4)

110x xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 18

(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 6

1101	411 การออกแบบสถาปัตยกรรม	5
Architectural Design 5

6(0-12-6)

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 7

1101	431 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	4
Materials	and	Construction	4

4(1-6-5)

1101	435 การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืนส�าหรับภูมิอากาศเขตร้อน	2
Sustainable Architectural Design for Tropical Climate 2

3(3–0–6)

(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน 5

1101	441 การวางผังชุมชนและเคหะการเบื้องต้น
Introduction to Urban Planning and Housing 

3(2-2-5)

1101	442 การจัดการโครงการและประมาณราคาก่อสร้าง
Project Management and Construction Cost Estimation

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18
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ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 12

(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 4

1101	412 การออกแบบสถาปัตยกรรม	6
Architectural	Design	6

4(0-8-4)

(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน 9

1101	443 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
Professional Practice in Architecture

2(2-0-4)

1101	444 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
Professional Practicum in Architecture

6(0-18-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 13

ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 7

(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 7

1101	511 การออกแบบสถาปัตยกรรม	7
Architectural	Design	7

4(0-8-4)

1101	512 การจัดท�าวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation

3(3-0-6)

110x xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 10

ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 9

(ก) กลุ่มวิชาหลักสาขา 9

1101	513 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
Thesis in Architecture

9(0-18-9)

110x xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 12
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2563)	

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  128 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาหลักสาขา จ�านวน 51  หน่วยกิต

 1101 111 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)

  Architectural Design Fundamentals

									 การจัดองค์ประกอบสถาปัตยกรรมขั้นมูลฐานหลักการ

ออกแบบที่ว่างและรูปทรงที่สนองตอบความต้องการพื้นฐานด้าน

พฤติกรรมมนุษย์	การใช้สอยและสุนทรียภาพ

         Fundamental architectural design; the principles 

of space and shape design to meet the basic needs of human 

behavior; functionality and aesthetics

  

 1101 112 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 2(2-0-4)

  Principles of Architectural Design

	 	 ห ลักการและวิ ธี ก าร ในกระบวนการออกแบบ

สถาปัตยกรรม	การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	ความต้องการ

ของมนุษย์และสภาพที่ตั้ง		

  Principles and methods in architectural design 

process; basic data collection and analysis; human needs and 

site conditions

 1101 211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1  4(0-8-4)

  Architectural Design 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 1101 112 หลักการออกแบบ

สถาปัตยกรรม

Prerequisite : 1101 112 Principles of 

Architectural Design

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัย	

โครงสร้างไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก		ที่ตอบสนองพฤติกรรมและการ

ใช้สอยของมนุษย์	 เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร	 กระบวนการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมการเขยีนแบบและน�าเสนอผลงานการออกแบบ

สถาปัตยกรรม

  Architectural Design for “Residential”; wooden 

and reinforced concrete structures that responses to human 

behavior and use in accordance with Thailand Building 

Control	Act.	The	process	of	design;	drawing	and	presentation	

of architectural design

 1101 212 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4(0-8-4)

  Architectural Design 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1101 211 การออกแบบ

สถาปัตยกรรม 1

Prerequisite : 1101 211 Architectural 

Design 1

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดเล็ก	

ด้วยหลักการออกแบบการสัญจรภายในอาคารและประยุกต์ใช้ระบบ

ประกอบอาคารในการออกแบบสถาปัตยกรรมตามข้อก�าหนดใน

กฎหมายการเขยีนแบบและน�าเสนอผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม

          Architectural design for small public buildings 

in cooperating principles of building user circulation and the 

application of the building system in architectural design in 

accordance with the requirements of building regulations; 

drawing and presentation of architectural design

  

 1101 311 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 6(0-12-6)

  Architectural Design 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 1101 212 การออกแบบ

สถาปัตยกรรม 2

Prerequisite : 1101 212 Architectural 

Design 2

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาด	

3,000	-	4,000	ตารางเมตร	ด้วยหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมการ

ออกแบบการสญัจรของผูใ้ช้อาคารทีห่ลากหลายและการวางผงับรเิวณ	

วิธีธรรมชาติในการสร้างความสบายการเขียนแบบและน�าเสนอผล

งานการออกแบบ

  Architectural design of public buildings of  

3,000	-	4,000	square	meters	with	principles	of	architecture	

design; design of various building user circulation and site 

planning; passive design strategies for human comfort;  

drawing and presentation of architectural design

  

 1101 312 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 6(0-12-6)

  Architectural Design 4

เงื่อนไขของรายวิชา : 1 1 0 1  3 1 1ก า รออกแบบ

สถาปัตยกรรม 3

Prerequisite : 1101 311 Architectural 

Design 3

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดกลาง	

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่เกิน	10,000	ตารางเมตร		โครงสร้างช่วงพาดกว้าง	กลยทุธ์

การออกแบบประสานระบบธรรมชาตเิข้ากบัเครือ่งกลในการสร้างภาวะ

สบายของมนุษย์	การเขียนแบบและน�าเสนอผลงานการออกแบบ
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	 	 Architectural	 design	 of	medium-sized	public	

buildings	with	a	maximum	area	of	10,000	square	meters	with	

wide span building structures; integration of passive and 

active design strategies for human comfort; drawing and 

presentation of architectural design

  

 1101 411 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 6(0-12-6)

  Architectural Design 5

เงื่อนไขของรายวิชา : 1101 312 การออกแบบ

สถาปัตยกรรม 4

Prerequisite : 1101 312 Architectural 

Design 4

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดใหญ่

พิเศษหรืออาคารสูง	 การออกแบบการสัญจรของผู้ใช้สอยอาคารและ

งานระบบประกอบอาคารตามกฎหมายควบคมุอาคารการเขยีนแบบและ

น�าเสนอผลงานการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 	 Architectural	 design	 	 for	 extra-large	 public	

buildings or high rise buildings; design of building user  

circulation and building systems in accordance with  

Thailand	Building	Control	Act.;	drawing	and	presentation	of	

architectural design using computer program

 1101 412 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4(0-8-4)

  Architectural Design 6

เงื่อนไขของรายวิชา : 1 1 0 1  4 1 1ก า รออกแบบ

สถาปัตยกรรม 5

Prerequisite : 1101 411 Architectural 

Design 5

	 	 การพัฒนาโครงร ่างโครงการ	 และการออกแบบ

สถาปัตยกรรมโดยใช้การศึกษาความเป็นไปได้	 กระบวนการและหลัก

การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่การน�าเสนอผลงานการ

ออกแบบเพื่อสื่อสารแนวคิดต่อสาธารณะ

  Architectural design project development  

incorporating feasibility study; process and principles of  

architectural design for large public building project;  

architectural design presentation for communicating ideas 

publicly

  

 1101 511 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4(0-8-4)

  Architectural Design 7

เงื่อนไขของรายวิชา : 1 1 0 1  4 1 2ก า รออกแบบ

สถาปัตยกรรม 6

Prerequisite : 1101 412 Architectural 

Design 6

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมประมวลความรู้เพื่อสร้าง

กระบวนการการออกแบบแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์การน�าเสนอผล

งานการออกแบบเพื่อสื่อสารแนวคิดต่อสาธารณะ

  Architectural design knowledge processing 

to create creative problem solving processes; architectural 

design presentation for communicating ideas publicly

  

 1101 512 การจัดเตรียมวิทยานิพนธ์ 3(3-0-6)

  Thesis Preparation

เงื่อนไขของรายวิชา : 1101 412 การออกแบบ

สถาปัตยกรรม 6

Prerequisite : 1101 412  Architectural 

Design 6

	 	 กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท�าข้อ

เสนอโครงการวิทยานพินธ์ออกแบบสถาปัตยกรรมการศกึษาความเป็น

ไปได้โครงการโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้การจัดท�าราย

ละเอยีดข้อมลูเพือ่การออกแบบสถาปัตยกรรม	อนัได้แก่	ความต้องการ

ของผู้ใช้สอย	สภาพแวดล้อม	โครงสร้างและงานระบบอาคาร

  The process of data collection and analysis; 

preparation of thesis proposal for architectural design project; 

the feasibility of the project referencing information from 

reliable sources; comprehensive program preparation for 

architectural	design:	user	needs,	environment,	structure	and	

building system

  

 1101 513 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม 9(0-18-9)

  Thesis in Architecture

เงื่อนไขของรายวิชา : 1 1 0 1  5 1 1ก า รออกแบบ

สถาปัตยกรรม 7

 : 1101  512การจั ด เต รียม

วิทยานิพนธ์

Prerequisite : 1101 511 Architectural  

Design 7

 : 1101 512 Thesis Preparation

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมจากข้อมูลรายละเอียด

โครงการที่ได้จัดเตรียมไว้การพัฒนาผลการออกแบบจากประเด็นใน

การออกแบบของโครงการนั้นๆ	 ตามหลักการในการออกแบบและ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ความตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารโดยน�าเสนอ

ผลงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  A rch i tec tu ra l  des ign  f rom prepared  

comprehens ive  p rog ram;  a rch i tec tu ra l  des ign  

development	 emphasizing	 design	 issues	 of	 the	 selected	

project	in	accordance	with	building	codes	and	regulations.	;	

building codes and regulations; awareness of ethical and 

professional code of conduct; effective time management; 

architectural design presentation for communicating ideas 

with professional standards

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน จ�านวน 20 หน่วยกิต

 1101 121 การน�าเสนอผลงาน 2(1-2-3)

  Presentation

											 การน�าเสนอภาพวัตถุและสถาปัตยกรรม	 โดยใช้ทักษะ

การวาดภาพ	ลงสี	และสร้างหุ่นจ�าลอง

          Object and architectural presentation by  

utilizing	drawings	coloring	and	physical	modeling	skills

  

 1101 122 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)

  Architectural Drawing

									 การเขยีนแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้เครือ่งมอืเขียนแบบ	

การใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ	การเขียนภาพฉาย	2	มิติ	และ	3	มิติ	

การให้แสงเงา

								 Architectural	 drafting	 by	 utilizing	 drafting	 

tools; architectural legends and symbols; two and three  

dimensional drawing; shade and shadow drawing

  

 1101 123 มูลฐานการออกแบบ  2(1-2-3)

  Fundamental of Design

								 การออกแบบทัศนธาตุ	2	มิติ	และ3	มิติ	 	จากหลักการ

พื้นฐานการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ

								 Two	 and	 three	 dimensional	 visualization	 

design from the basic principles of art composition

  

 1101 124 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก  2(2-0-4)

  History of Western Architecture

								 ปัจจยั	แนวความคดิ	และววิฒันาการทีท่�าให้เกดิรปูแบบ

สถาปัตยกรรมตะวันตกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปฏิวัติ

อุตสาหกรรม	คริสตศักราชที่	19	

  Factors, concepts and evolution resulting  

in	 prehistoric	Western	 architecture	 to	 the	 19th	 century	 

industrial revolution

 1101 221 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก 2(2-0-4)

  History of Oriental Architecture

	 	 ปัจจัย	แนวความคิด	และววิฒันาการทีท่�าให้เกดิรูปแบบ

สถาปัตยกรรมตะวันออกในแต่ละยุคสมัยของประวัติศาสตร์อินเดีย

และจีนท่ีมีอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 การวิเคราะห์เปรียบ

เทียบรูปแบบสถาปัตยกรรม

       Factors, concepts and evolution that shape the 

Eastern architecture in eras of Indian and Chinese history 

that	 influence	 Southeast	Asia	 architecture;	 comparative	

analysis of their patterns

  

 1101 321 สถาปัตยกรรมไทย  3(3-0-6)

  Thai Architecture

									 คุณลักษณะ	ปัจจัย	แนวความคิด	พัฒนาการ	และการ

เปรยีบเทยีบรปูแบบสถาปัตยกรรมไทยตัง้แต่ก่อนประวตัศิาสตร์จนถงึ

รตันโกสนิทร์	รปูแบบเรอืนพืน้ถิน่ไทยแต่ละภมูภิาค	การประยกุต์ใช้ใน

การออกแบบสถาปัตยกรรม

        Characteristics, factors, concepts, development 

and comparison of Thai architectural styles from prehistoric 

to Rattanakosin Period; Thai regional vernacular architectures; 

applications in architectural design

  

 1101 322 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)

  Architectural Theory

									 หลักการ	 ทฤษฎี	 ที่มาของการเคลื่อนไหวแนวคิด 

การออกแบบ	และรูปแบบสถาปัตยกรรมศตวรรษที่	20	ถึงปัจจุบัน

        Architectural principles, theories, and the origin 

of the conceptual design movement and patterns of 20th to  

century architecture till present day

  

 1101 323 สถาปัตยกรรมอีสาน  3(2-2-5)

  Isan Architecture

									 ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน	การประยุกต์ใช้

ในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

  Local wisdom of Isan architecture; application 

for contemporary architectural design
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  2.3  กลุ่มวิชาวิชาเทคโนโลยี จ�านวน 31 หน่วยกิต

 1101 131 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1 3(1-4-4)

  Materials and Construction 1

	 	 หลกัการในการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ

เสาและคาน	 โดยใช้โครงสร้างไม้และคอนกรีตเสริมเหล็กในการเขียน

แบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมและจดัท�ารายการก่อสร้างอาคารขนาดเลก็

  The principles of architectural structure design 

for pillars and beams using wooden structures and reinforced 

concrete;	architectural	construction	drawing	and	specification	

preparation for small buildings

  

 1101 231 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2 4(1-6-5)

  Materials and Construction 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1101 131 วัสดุและวิธีการ

ก่อสร้าง 1

Prerequisite : 1101 131 Materials and 

Construction 1

	 	 หลกัการและวธิกีารก่อสร้างโครงสร้างระบบเสาและคาน

โครงถกั	โดยใช้โครงสร้างเหลก็และคอนกรตีเสรมิเหลก็	การบ�ารงุรกัษา

อาคาร	 และปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมและจัดท�า

รายการก่อสร้างอาคารขนาดกลาง

  The principles and construction methods 

of	architectural	structure:	pillars	and	beams,	 trusses	using	

steel and reinforced concrete; building maintenance;  

architectural	 construction	 drawing	 and	 specification	 

preparation	for	medium-sized	buildings

 1101 331 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3 4(1-6-5)

  Materials and Construction 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 1101 231 วัสดุและวิธีการ

ก่อสร้าง 2

Prerequisite : 1101 231 Materials and 

Construction 2

	 	 หลักการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมช่วงพาด

กว้าง	ระบบชิน้ส่วนส�าเรจ็รปู	การใช้วสัดกุ่อสร้างและการซ่อมบ�ารงุ	การ

เขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมและการจดัท�ารายการก่อสร้างอาคาร

สาธารณะ

  The principles of wide span architecture design; 

prefabrication system;  construction material application 

and maintenance; architectural construction drawing and 

specification	preparation	for	public	buildings

 1101 431 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 4 4(1-6-5)

  Materials and Construction 4

เงื่อนไขของรายวิชา : 1101 331 วัสดุและวิธีการ

ก่อสร้าง  3

Prerequisite : 1101 331 Materials and 

Construction 3

									 หลักการออกแบบโครงสร้างและการใช้วัสดุก่อสร้าง

สถาปัตยกรรมอาคารสงู	การเขยีนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมและการ

จัดท�ารายการก่อสร้างอาคารสูง

         The principles of structural design and use of 

building materials for high rise building; architectural  

construction	drawing	and	specification	preparation	for	high	

rise building

 1101 232 เทคโนโลยีอาคาร 1  2(2-0-4)

  Building Technology 1

									 หลักการท�างานของระบบและเทคโนโลยีอาคารส�าหรับ

อาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง	 การประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

สถาปัตยกรรม	 และการวางโครงร่างงานระบบอาคารในการออกแบบ

สถาปัตยกรรม

         The principles of building systems and  

technology	for	small	to	medium-sized	buildings;	application	

in architectural design; building system lay out planning in 

architectural design

  

 1101 332 เทคโนโลยีอาคาร 2 2(2-0-4)

  Building Technology 2

									 หลกัการท�างานของระบบอาคารเทคโนโลยแีละอปุกรณ์

ที่เกี่ยวข้องส�าหรับอาคารใหญ่พิเศษและอาคารสูง	 การประยุกต์ใช้ใน

การออกแบบสถาปัตยกรรม	 และการวางโครงร่างงานระบบอาคารใน

การออกแบบสถาปัตยกรรม

         The principles of building systems, related 

technology	 and	 equipment	 for	 extra-large	 and	 high	 rise	 

building; application in architectural design; building system 

lay out planning in architectural design

  

 1101 233 ความแข็งแรงของวัสดุ 2(2-0-4)

  Strength of Materials

									 กลศาสตร์เบื้องต้น	ความเค้น	ความเครียด	และความ

ยืดหยุ่นของวัสดุ	 แผนผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	ความเค้นในคาน	

การเสียรูปของโครงสร้าง	ความเค้นในเสายาว

									 Fundamental	mechanics:	 stress,	 strain	 and	

elasticity of materials; shear force and bending moment  
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diagrams; stress in beams; deformation of structures; stress 

in slender column

 

 1101 234 โครงสร้างอาคาร 1 2(2-0-4)

  Building Structure 1

									 ทฤษฎีและประเภทโครงสร้าง	 น�้าหนักบรรทุกของ

โครงสร้าง	การวิเคราะห์โครงสร้าง	การออกแบบโครงสร้างไม้และการ

ออกแบบโครงสร้างเหล็ก	เบื้องต้น

         Theories and types of structure; structural  

loadings; structural analysis; fundamentals of timber  

and steel structure design

  

 1101 333 โครงสร้างอาคาร 2 2(2-0-4)

  Building Structure 2

									 ทฤษฎีโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	คุณสมบัติ

ของคอนกรีตและเหล็กเสริม	 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต 

เสริมเหล็กเบื้องต้น

									 Theories	of	reinforced	concrete	(RC)	structure,	

properties of concrete and reinforcing bars; fundamentals of 

reinforced concrete structure design

  

 1101 335 การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน 3(3-0-6)

  ส�าหรับภูมิอากาศเขตร้อน1 

  Sustainable Architectural Design 

  for Tropical Climate 1

	 	 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือความสบายตาม

สภาพอากาศการออกแบบสถาปัตยกรรมในสภาพภูมิอากาศเขตร้อน

ชื้นโดยไม่ใช้พลังงานเพ่ือสร้างสภาวะสบาย	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

พลังงานในอาคาร

  The principles of architectural design with  

climates for human comfort; architectural design for tropical 

climate without using active systems for comfortable  

environment, environmental and energy conservation in 

buildings

  

 1101 435 การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน 3(3-0-6)

  ส�าหรับภูมิอากาศเขตร้อน 2  

  Sustainable Architectural Design

  for Tropical Climate 2

									 หลกัเกณฑ์การประเมนิสภาวะน่าสบายความยัง่ยนืทาง

พลงังานและส่ิงแวดล้อม	และการประเมินเบ้ืองต้น	เทคนิคการออกแบบ

สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น	 ด้วยการประสานระบบท่ีไม่ใช้พลังงานกับ

ระบบเชงิกล	เพือ่สภาวะสบาย	อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและพลังงานในอาคาร

         Criteria for assessing comfort, energy and  

environmental sustainability and initial assessment; tropical 

design	 technique	by	 utilizing	passive	 and	 active	 design	 

integration for comfortable environment, environmental and 

energy conservation in buildings

  2.4 กลุ่มวิชาสนับสนุน จ�านวน 26  หน่วยกิต

 1101 241 การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์  3(1-4-4)

  Site Planning and Landscape Design

									 หลักการและปฏิบัติการออกแบบวางผังบริเวณและ 

ภูมิสถาปัตยกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับที่ตั้งและสภาพ

แวดล้อม

         The principles and practices of site planning 

and landscape architectural design; data analysis related to 

site and environment

  

 1101 341 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4)

  Interior Architectural Design

									 การวิเคราะห์พื้นที่การใช้วัสดุและอุปกรณ์ภายใน

สถาปัตยกรรมส�าหรับอาคารประเภทที่พักอาศัยและอาคารสาธารณะ

การน�าเสนอผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

         Space analysis, materials and equipment  

application in interior architecture for residential and public 

buildings; interior architectural design presentations

 1101 441 การวางผังชุมชนและเคหะการเบื้องต้น 3(2-2-5)

  Introduction to Urban Planning 

  and Housing

									 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และองค์ประกอบของการออกแบบ

ชุมชนเมืองและเคหะการการจัดท�าและการจัดการโครงการ 

ด้านเคหะการ

         Concepts, theories and elements of urban  

design and housing; preparation and management of  

housing projects

  

 1101 242 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1  3(2-2-5)

  Computer aided Design 1

										 การเขยีนแบบสถาปัตยกรรมและน�าเสนอผลงานโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2	มิติ	และ	3	มิติ

          Architecture drawing and presentations using 

2 dimension and 3 dimension computer programs
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 1101 342 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2  3(2-2-5)

  Computer aided Design 2

									 การออกแบบและพัฒนาโครงร ่ างการออกแบบ

สถาปัตยกรรมโดยใช้แบบจ�าลองสารสนเทศอาคารการจดัท�าสือ่น�าเสนอ

ผลงานสถาปัตยกรรม	2	มิติ	และ	3	มิติขั้นสูง

         Architectural design and design development 

using	 computerized	 building	 information	model;	 advance	

comprehensive 2 dimension and 3 dimension architectural 

presentations

 1101 442 การจัดการโครงการและการประมาณ 3(3-0-6)

  ราคาก่อสร้าง 

  Project Management and Construction 

  Cost Estimation

								 ทฤษฎ	ีความหมาย	และวงจรชวีติของโครงการ	การเลอืก

โครงการ	การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น	การวางแผน

และควบคุมงานก่อสร้าง	 องค์กรธุรกิจก่อสร้าง	 เครื่องจักรกลงาน

ก่อสร้างและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	ประเภทของการประมาณ

ราคางานก่อสร้าง	การวิเคราะห์ราคาต่อหน่วย	การค�านวณปริมาณวัสดุ

และการท�าบัญชีราคางานก่อสร้าง	

									 Theories,	definition,	and	 life	cycle	of	projects;	

project selection; fundamental of project feasibility study; 

construction planning and control; construction business 

organization;	 construction	equipment	 and	 safety;	 types	of	

construction cost estimation; analysis of unit prices;  

material quantity calculation and preparation of Bill of  

Quantity 

  

 1101 443 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2(2-0-4)

  Professional Practice in Architecture

									 บทบาทหน ้ าที่ และมาตรฐานการปฏิบัติ วิ ชาชีพ

สถาปัตยกรรม	 จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพกฎหมายการ

บริหารองค์กร	การแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม

        The roles and standards of professional  

practice in architecture; ethics and professional code of 

conduct; corporate governance law; professional and social 

responsibility corporation

  

 1101 444 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 6(0-18-0) 

  Professional Practicum in Architecture

	 	 การปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพที่

สัมพันธ์กับงานบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

  Practice of professional architectural and related 

professions:	management	and	control	of	construction	projects,	

real estate development

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน  8  หน่วยกิต

 1101 001 ประวัติศาสตร์ศิลป์  2(2-0-4)

  History of Art

									 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแนวความคิดทาง

ศิลปะตะวนัออกและตะวนัตกตัง้แต่สมัยก่อนประวตัศิาสตร์จนถงึสมัย

ปฏิวัติอุตสาหกรรม

         History and development in concepts of  

eastern	 and	western	 arts	 from	 pre-historic	 period	 until	 

the industrial revolution period

  

 1101 002 คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับ 3(3-0-6)

  งานออกแบบสถาปัตยกรรม

  Eastern Beliefs for Architectural Design

								 คติความเชื่อของสถาปัตยกรรมตะวันออกและคติใน

การจดัชยัภมูขิองไทยในงานออกแบบ	งานวางผงัและภมูทิศัน์การน�าไป

ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

        Beliefs in eastern architecture and beliefs of 

location strategies in Thailand in design, planning and  

landscape; application for architectural design

 1101 003 การอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)

  Conservation in Architecture

									 ทฤษฎีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม	การประเมินคุณค่า

เพื่อการอนุรักษ์	 วิธีการและเทคนิคในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและ

การบ�ารุงรักษาภายหลัง

         Conservation architectural theory; valuation 

for conservation; methods and techniques in architectural 

conservation and maintenance after on

 1101 004 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น 3(1-4-4)

  Thai Vernacular Architecture

							 รปูแบบสถาปัตยกรรมไทยพืน้ถิน่	นเิวศวฒันธรรม	การ

ตั้งถิ่นฐาน	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 วัสดุและการก่อสร้าง	 การ

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

         The vernacular Thai architecture; ecological 

culture; habitation; physical environment; materials and 

construction; application in design
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 1101 005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-6)

  สถาปัตยกรรม

  English for Professional Architectural 

  Communication

		 	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 ศัพท์เฉพาะทาง

สถาปัตยกรรมการน�าเสนอผลงานสถาปัตยกรรม	การสื่อสารในการ

ปฏิบัติวิชาชีพ

        The use of English for communication;  

architectural vocabulary; architectural presentation and  

communication in professional practice

 1101 006 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อม 3(1-4-4)

  Psychology for Environmental Design

	 	 ทฤษฎคีวามรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัจติวทิยาสภาพแวดล้อม

และวเิคราะห์ถงึทีข่องแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความ

สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยและสุนทรียภาพในเชิงจิตวิทยาสภาพ

แวดล้อม

  The fundamental theories of Environmental 

Design	Pyschology	 and	 analyze	 the	basis	 of	 architectural	

design that stresses functionality and asethetics in the sense 

of pyschology

 1101 007 การน�าเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม 2(1-2-3)

  Architectural Presentation

									 การน�าเสนอผลงานสถาปัตยกรรม	ด้วยการบรรยาย	 

การเขียน	และเทคนิคการน�าเสนอผลงานด้วยสื่อสารสนเทศ

         The presentation of architecture through verbal 

presentation, writing and presentation techniques by the 

information media

  

 1101 008 การก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติ 3(3-0-6)

  Construction with Natural Materials  

	 	 ขั้นตอนและเทคนิคในการใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุ

เหลือใช้จากงานเกษตรกรรมในการก่อสร้าง	การบ�ารุงรักษาอาคาร

  Procedures and techniques in the use of natural 

materials and agricultural residues for construction; building 

maintenance

  

 1101 009 การก่อสร้างต้นทุนต�่า 3(3-0-6)

  Economical Construction

								 	วิธีการและเทคนิคการก่อสร้างอาคารอย่างง่าย	โดยใช้

งบประมาณจ�ากัด	

         Methods and techniques of simple building 

construction with limited budget

  

 1101 010 วัสดุก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6)

  และสิ่งแวดล้อม 

  Building Materials for Energy 

  and Environmental Conservation 

  Design

									 การใช้วัสดุก่อสร้างเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ 

สิ่งแวดล้อม	ตามมาตรฐานอาคารเขียว

         The use of building materials for energy and 

environmental conservation In compliance to Green Building 

Ratings 

  

 1101 011 มาตรฐานการออกแบบอาคาร 3(3-0-6)

  Building Codes

	 	 ข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม	และ

การก่อสร้างอาคาร	พระราชบัญญัติ	 กฎหมาย	ข้อบัญญัติ	 แนวปฏิบัติ

มาตรฐานการออกแบบอาคารตามประเภทอาคาร	

  Regulations related to architectural design  

and	building	 construction:	 Legislation	Act,	 rules,	 codes,	

regulations, building design standards in compliance to 

building types

 1101 012 การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎี 3(3-0-6)

  ส�าหรับการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม 

  Concept and Theory Application 

  for Landscape Architectural Design 

  and Planning

	 	 แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤษ ฎี ก า ร อ อ ก แบบ ว า ง ผั ง ภู มิ

สถาปัตยกรรม	การประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม

  Concepts  and theor ies  o f  landscape  

architectural design and planning; application in  

architectural design
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 1101 013 แบบจ�าลองสารสนเทศอาคาร 3(1-4-4)

  Building Information Modelling

	 	 การใช้สารสนเทศจ�าลองข้อมลูอาคาร	เพือ่การออกแบบ

สถาปัตยกรรม	การจัดท�ารายการก่อสร้าง	และควบคุมการก่อสร้าง

         Building information modelling for architectural 

design;	 development	 of	 construction	 spacification	 and	 

supervision

  

 1101 014 การส�ารวจการใช้พลังงานภายในอาคาร 3(2-2-5)

  Building Energy Consumption Survey

									 การส�ารวจเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์	 

การวิเคราะห์แนวทางการลดปริมาณการใช้พลังงาน	 การปรับปรุง 

แบบสถาปัตยกรรมเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

								 Survey	 and	 data	 collection	 with	 scientific	 

instruments; analysis of energy consumption reduction;  

architecture	design	improvement	for	energy	efficiency

  

 1101 015 สถาปัตยกรรมยั่งยืน 3(3-0-6)

  Sustainable Architecture

	 	 ทฤษฎ	ีและหลกัการออกแบบสถาปัตยกรรมยัง่ยนื	เพือ่

ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้อาคาร	สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและ

สภาพแวดล้อม

  Theory and principle of sustainable architecture 

design for building user well being corresponding to the 

climate and environment

  

 1101 016 การส�ารวจปริมาณงานก่อสร้าง 3(3-0-6)

  และการประมาณราคา

  Construction Quantity Surveying

  and Cost Estimation

									 การค�านวณปริมาณวัสดุของงานก่อสร้างแบบละเอียด	

วิธีการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างข้อก�าหนดและมาตรฐาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคาก่อสร้าง

         Calculation in detail construction material 

quantities; construction methods and construction costs 

estimation;	 specifications	 and	 standards	 associated	with	

construction cost estimation

 1101 017 การออกแบบแสงในงานสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)

  Lighting Design in Architecture

								 หลักการออกแบบการให้แสงในงานสถาปัตยกรรม	

ประเภทของอุปกรณ์แหล่งก�าเนิดแสงประดิษฐ์	 การค�านวณและ

ออกแบบระบบแสงประดิษฐ์เบื้องต้น		

        Design principles of lighting in architecture; 

types	of	artificial	light	source	devices;	basic	artificial	lighting	

system calculation and design

  

 1101 018 การจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Management

									 หลักการและทฤษฎีการบริหารธุรกิจและการตลาด	

กฎหมายจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพ	 การจัดตั้งองค์กร	 

การวางแผนงาน	การเสนอโครงการ	การบริหารงาน	การบริหารสัญญา

         Principles and theories of business management 

and marketing; professional code of conduct for practitioners; 

organization	establishment;	planning;	presentation;	project	

management; contract management

  

 1101 019 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์   3(1-4-4)

  Motion Picture and Video Production

									 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน	์การตัดต่อภาพยนตร์

และแถบเสยีง	การบนัทึกเสยีง	การผสมเสยีง	และขัน้ตอนในการท�างาน

ในห้องปฏิบัติการ	

								 The	film	and	video	production;	movie	editing	

and sound bar sound recording, mixing, sound, and  

laboratory procedures



23

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :		 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

	 ภาษาอังกฤษ		 :		 Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		:		 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(สถาปัตยกรรมภายใน)

	 		 (ชื่อย่อ)		 :		 สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมภายใน)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)		:		 Bachelor	of	Architecture	(Interior	Architecture)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 B.Arch.	(Interior	Architecture)

หลักสูตร
	 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		161		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา          จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาหลัก

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

	 	 2.3	 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

	 	 2.4	 กลุ่มวิชาสนับสนุน

ไม่น้อยกว่า  125  หน่วยกิต

50		หน่วยกิต

30		หน่วยกิต

24		หน่วยกิต

21		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกสาขา ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  161  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาหลัก  50  หน่วยกิต

	 1104	101	 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	1	 4(1-6-8)

	 	 Interior	Architectural	Design	1	

	 1104	202	 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	2		 4(1-6-8)

  Interior Architectural Design 2 

	 1104	203	 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	3		 4(1-6-8)

	 	 Interior	Architectural	Design	3	

	 1104	304	 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	4		 5(1-8-10)

	 	 Interior	Architectural	Design	4	

	 1104	305	 ทฤษฎีการออกแบบ		 3(3-0-6)

  Design Theory

	 1104	306	 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	5		 5(1-8-10)

  Interior Architectural Design 5  

	 1104	407	 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	6		 5(1-8-10)

	 	 Interior	Architectural	Design	6		

	 1104	408	 โปรแกรมการออกแบบ		 3(3-0-6)

  Design Programme

	 1104	509	 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	7		 5(1-8-10)

	 	 Interior	Architectural	Design	7		

	 1104	510	 การเตรียมวิทยานิพนธ์		 3(3-0-6)

  Thesis Preparation

	 1104	511	 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน		 9(0-18-18)

  Thesis in Interior Architecture

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน  30  หน่วยกิต

	 1104	112	 พื้นฐานการออกแบบ		 3(1-4-6)

  Design Fundamental

	 1104	113	 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น		3(1-4-6)

  Interior Architectural Drafting Fundamental

	 1104	114	 การน�าเสนอส�าหรับสถาปัตยกรรมภายใน	1		 3(1-4-6)

	 	 Presentation	for	Interior	Architecture	1

	 1104	115	 การน�าเสนอส�าหรับสถาปัตยกรรมภายใน	2		 3(1-4-6)

  Presentation for Interior Architecture 2

	 1104	216	 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันตก		3(3-0-6)

  History of Western Interior Architecture

	 1104	217	 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันออก		3(3-0-6)

 History of Oriental Interior Architecture

	 1104	218	 แนวความคิดและเกณฑ์	 3(2-2-6)

	 	 ในการออกแบบสถาปัตยกรรม

  Architectural Design Concepts and Criteria

	 1104	319	 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน		 3(2-2-6)

  Art and Culture of Isan

	 1104	320	 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น		 3(1-4-6)

  Thai Vernacular Architecture

	 1104	421	 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน		3(3-0-6)

  English for Interior Architecture  

  2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  24  หน่วยกิต

	 1104	122	 การใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์		 3(3-0-6)

  Materials and Products Application

	 1104	123	 การออกแบบเครื่องเรือน		 3(1-4-6)

  Furniture Design

	 1104	224	 การก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร	1		 4(2-4-8)

	 	 Construction	and	Building	System	1

	 1104	325	 การก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร	2		 4(2-4-8)

  Construction and Building System 2

	 1104	426	 การก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร	3		 4(2-4-8)

	 	 Construction	and	Building	System	3

	 1104	427	 การออกแบบแสงส�าหรับสถาปัตยกรรมภายใน		3(3-0-6)

  Lighting Design for Interior Architecture

	 1104	528	 การอนุรักษ์เชิงสถาปัตยกรรม		 3(3-0-6)

  Architectural Conservation 

  2.4 กลุ่มวิชาสนับสนุน 21  หน่วยกิต

	 1104	229	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	1		 3(1-4-6)

	 	 Computer	for	Design	1

	 1104	230	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	2		 3(1-4-6)

  Computer for Design 2

	 1104	331	 ออกแบบผังบริเวณและภูมิทัศน์	 3(1-4-6)

	 	 ส�าหรับสถาปัตยกรรมภายใน

  Site Planning and Landscape Design

  for Interior Architecture

	 1104	432	 การประมาณราคา		 3(2-2-6)

  Cost Estimation

	 1104	433	 สัมมนาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมภายใน		 3(3-0-6)

  Interior Architectural Seminar

	 1104	434	 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน		 6(1-10-12)		

	 	 (S/U)

  Professional Practicum in Interior 

  Architecture Design
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 3. หมวดวิชาเลือกสาขา  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

	 1104	001	 สีในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน		 3(1-4-6)

  Color in Interior Architecture

	 1104	002	 สุนทรียศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรมภายใน		 3(3-0-6)

  Interior Architectural Aesthetics

	 1104	003	 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อม		 3(1-4-6)

  Environmental Design Psychology

	 1104	004	 กฎหมายในงานออกแบบ		 3(3-0-6)

  Laws in Design

	 1104	005	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์		 3(1-4-6)

  Folk Creative Wisdom
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	
Design Thinking

2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

วิชาเฉพาะบังคับ

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1104	112 พื้นฐานการออกแบบ

Design Fundamental  

3(1-4-6)

1104	113 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น	

Interior Architectural Drafting Fundamental

3(1-4-6)

1104	114 การน�าเสนอส�าหรับสถาปัตยกรรมภายใน	1	

Presentation	for	Interior	Architecture	1

3(1-4-6)			

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

1104	122 การใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์	

Materials and Products Application

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital Literacy and Life for Transformation

2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

วิชาเฉพาะบังคับ

(ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104	101 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	1	

Interior	Architectural	Design	1

4(1-6-8)		

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1104	115 การน�าเสนอส�าหรับสถาปัตยกรรมภายใน	2

Presentation for Interior Architecture 2

3(1-4-6)			

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี



27

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1104	123 การออกแบบเครื่องเรือน	

Furniture Design

3(1-4-6)			

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

วิชาเฉพาะบังคับ

(ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104	202 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	2

Interior Architectural Design 2

4(1-6-8)		

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1104	216 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันตก	

History of Western Interior Architecture

3(3-0-6)

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

1104	224 การก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร	1	

Construction	and	Building	System	1

4(2-4-8)

(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน

1104	229 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	1	

Computer	for	Design	1

3(1-4-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

วิชาเฉพาะบังคับ

(ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104	203 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	3

Interior	Architectural	Design	3

4(1-6-8)		

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1104	217 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันออก	

History of Oriental Interior Architecture

3(3-0-6)

1104	218 แนวความคิดและเกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม	

Architectural Design Concepts and Criteria

3(2-2-6)

(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน

1104	230 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	2	

Computer for Design 2

3(1-4-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2

วิชาเฉพาะบังคับ

(ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104	304 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	4

Interior	Architectural	Design	4

5(1-8-10)			

1104	305 ทฤษฎีการออกแบบ	

Design Theory

3(3-0-6)

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

1104	325 การก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร	2

Construction and Building System 2

4(2-4-8)

หมวดวิชาเลือกสาขา

1104	xxx วิชาเลือกสาขา	1 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

วิชาเฉพาะบังคับ

(ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104	306 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	5

Interior Architectural Design 5

5(1-8-10)			

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1104	319 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	

Art and Culture of Isan

3(2-2-6)

1104	320 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น	

Thai Vernacular Architecture

3(1-4-6)

(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน

1104	331 ออกแบบผังบริเวณและภูมิทัศน์ส�าหรับสถาปัตยกรรมภายใน	

Site Planning and Landscape for Interior Architecture

3(1-4-6)

หมวดวิชาเลือกสาขา

1104	xxx วิชาเลือกสาขา	2	 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

วิชาเฉพาะบังคับ

(ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104	407 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	6

Interior	Architectural	Design	6

5(1-8-10)			

1104	408 โปรแกรมการออกแบบ	

Design Programme

3(3-0-6)

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1104	421 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน	

English for Interior Architecture  

3(3-0-6)

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

1104	426 การก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร	3

Construction	and	Building	System	3

4(2-4-8)

(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน

1104	432 การประมาณราคา	

Cost Estimation

3(2-2-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

วิชาเฉพาะบังคับ

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

1104	427 การออกแบบแสงส�าหรับสถาปัตยกรรมภายใน

Lighting Design for Interior Architecture 

3(3-0-6)

(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุน

1104	433 สัมมนาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมภายใน	

Interior Architectural Seminar

3(3-0-6)

1104	434 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน	

Professional Practicum in Interior Architecture Design

6(1-10-12)	

(S/U)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 12
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ปีที่ 5 ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

วิชาเฉพาะบังคับ

(ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104	509 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	7

Interior	Architectural	Design	7

5(1-8-10)			

1104	510 การเตรียมวิทยานิพนธ์	

Thesis Preparation

3(3-0-6)

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

1104	528 การอนุรักษ์เชิงสถาปัตยกรรม

Architectural Conservation

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 11

ปีที่ 5 ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

วิชาเฉพาะบังคับ

(ก) กลุ่มวิชาหลัก

1104	511 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน			

Thesis in Interior Architecture

9(0-18-18)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9

หมายเหตุ	แผนการศึกษานี้เป็นเพียงตัวอย่างแบบหนึ่ง	ในทางปฏิบัติอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาหลัก  50  หน่วยกิต

 1104 101 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1  4(1-6-8)

 Interior Architectural Design 1 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1104 112 พืน้ฐานการออกแบบ 

Prerequisite : 1104 112 Design Funda-

mental

	 	 การฝึกทกัษะปฏิบัติการออกแบบท่ีค�านึงถงึหลกัการพ้ืน

ฐานการท�างานของร่างกาย	ขดีความสามารถของมนษุย์ทีม่ผีลต่อสภาพ

แวดล้อมภายใน	การน�าองค์ประกอบศิลป์สูง่านออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายใน

  Practice of design skills by taking into account 

basic principles of human body, human capabilities that  

affecting the internal environment, applying elements of art 

to interior architectural design

 1104 202 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2  4(1-6-8)

  Interior Architectural Design 2 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1104 101 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 1 

Prerequisite : 1104 101 Interior Architec-

tural Design 1    

	 	 การฝึกทกัษะปฏบิตักิารออกแบบทีค่�านงึถงึพ้ืนฐานการ

ออกแบบ	กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่พักอาศัย	การ

สร้างแนวความคิดและเรียนรู้กระบวนการออกแบบในงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน

  Practice of design skills by taking into account 

basic design and process of interior architectural design in 

residential buildings, formulating concepts and learning 

process of interior architectural design

 1104 203 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3  4(1-6-8)

  Interior Architectural Design 3 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1104 202 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 2 

Prerequisite : 1104 202 Interior Architec-

tural Design 2    

	 	 การฝึกทกัษะปฏบิตักิารออกแบบทีค่�านงึถงึพ้ืนฐานการ

ออกแบบ	กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่ีรองรบักจิกรรม

และพฤตกิรรมภายในอาคารทีพ่กัอาศยัประเภทต่าง	ๆ 	และอาคารธรุกจิ

ขนาดเล็ก

  Practice of design skills by taking into account 

basic design, process of interior architectural design  

that accommodating activities and behaviors in residential 

buildings	 in	 various	 types	 of	 housing	 and	 small	 office	 

buildings

 1104 304 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4  5(1-8-10)

  Interior Architectural Design 4 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1104 203 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 3 

Prerequisite : 1104 203 Interior Architec-

tural Design 3

	 	 การฝึกทกัษะปฏบิตักิารออกแบบทีค่�านงึถงึกระบวนการ

ออกแบบ	กระบวนการคิดวิเคราะห์	 การค�านึงถึงวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับ

กิจกรรมและพฤติกรรม	 การพัฒนาสู่งานออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายในพื้นที่สาธารณะขนาดเล็ก

  Practice of design skills by taking into account 

design, process of analytical thinking, considering lifestyle 

related to activities and behaviors, development into interior 

architectural design in small public spaces

 1104 305 ทฤษฎีการออกแบบ  3(3-0-6)

  Design Theory

	 	 การศึกษาปรัชญาและทฤษฎีการออกแบบท่ีก่อให้เกิด

แนวความคิดและแบบแผนที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายใน	การวเิคราะห์แนวความคดิ	การแสวงหาทฤษฎแีละกระบวนการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

  Study of philosophy and design theory that  

creates concepts and style affecting interior architectural 

design, conceptual analysis, acquiring theories and process 

of interior architectural design

 1104 306 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5  5(1-8-10)

   Interior Architectural Design 5 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1104 304 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 4 

Prerequisite : 1104 304 Interior Architec-

tural Design 4

	 	 การฝึกทักษะปฏิบัติการออกแบบที่ค�านึงถึงหลักการ 

พื้นฐานของงานออกแบบ	กระบวนการศึกษาข้อมูล	 การวางแผนงาน	

การคิดวิเคราะห์ที่เน้นวิถีชีวิตท้องถิ่นและชุมชน	การออกแบบอาคาร

บริการสาธารณะขนาดกลาง
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  Practice of design skills by taking into account 

basic design principle, process of studying information, plan-

ning and analytical thinking by emphasizing local lifestyle 

and communities in medium size of public service buildings

 1104 407 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6  5(1-8-10)

  Interior Architectural Design 6 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1104 306 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 5 

Prerequisite : 1104 306 Interior Architec-

tural Design 5

	 	 การฝึกทักษะปฏิบัติการออกแบบท่ีค�านึงถงึหลกัการพืน้

ฐานของงานออกแบบ	กระบวนการคดิวเิคราะห์และพฒันา	การเน้นด้าน

จิตวิทยาสภาพแวดล้อม	 เทคโนโลยี	 ข้อก�าหนดทางกฎหมายในการ

ออกแบบอาคารบริการสาธารณะขนาดใหญ่

  Practice of design skills by taking into account 

basic design principle, process of analytic thinking and  

development emphasizing environmental psychology,  

technologies and laws in design of large public service  

buildings 

 1104 408 โปรแกรมการออกแบบ  3(3-0-6)

  Design Programme

	 	 การศกึษาความรูเ้พือ่วเิคราะห์	การวางแผนการออกแบบ

อย่างเป็นระบบ	 การใช้กระบวนการท�าโปรแกรมการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน	การสรุปความต้องการของโครงการ	การน�าไป

พัฒนา	การออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

  Study of knowledge for analysis, systematic 

planning, using processes of interior architectural  

design programme, concluding project requirements into 

developments of the effective design

 1104 509 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7  5(1-8-10)

  Interior Architectural Design 7

เงื่อนไขของรายวิชา : 1104 407 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 6 

Prerequisite : 1104 407 Interior Architec-

tural Design 6

	 	 การฝึกทักษะปฏิบัติการออกแบบท่ีค�านึงถงึหลกัการพืน้

ฐานของงานออกแบบ	กระบวนการคดิวเิคราะห์และพฒันา	การเน้นด้าน

จติวทิยาสภาพแวดล้อม	เทคโนโลย	ีและข้อก�าหนดทางกฎหมายในการ

ออกแบบอาคารบริการสาธารณะพิเศษ

  Practice of design skills by taking into account 

basic design principle, process of analytic thinking and  

development emphasizing environmental psychology,  

technologies and laws in design of special public service 

buildings       

 1104 510 การเตรียมวิทยานิพนธ์  3(3-0-6)

  Thesis Preparation

เงื่อนไขของรายวิชา : 1104 407 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 6

 : 1104 434 การฝึกปฏบิตัวิชิาชพี

สถาปัตยกรรมภายใน 

Prerequisite : 1104 407 Interior Architec-

tural Design 6

 : 1104 434 Professional 

Practicum in Interior Ar-

chitecture Design  

	 	 การศกึษา	กฎ	ระเบยีบ	การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูล	

วิธีด�าเนินงานวิทยานิพนธ์	 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ	 การ

ก�าหนดความต้องการของโครงการ	การเขียนแผนงานการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายในภาคปฏิบัติ

  Studying rules and regulations, analyzing and 

synthesizing	information.	Methodology	for	conducting	thesis,	

project	feasibility	study,	defining	the	project	requirements,	

writing a working plan for the practical design of interior 

architecture

 1104 511 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน  9(0-18-18)

  Thesis in Interior Architecture

เงื่อนไขของรายวิชา : 1104 509 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 7

                 : 1 1 0 4  5 1 0  ก า ร เ ต รี ย ม

วิทยานิพนธ์

Prerequisite   : 1104 509 Interior Architec-

tural Design 7

 : 1104 510 Thesis Prepara-

tion

	 	 การฝึกทกัษะปฏบิติัการออกแบบตามหวัข้อทีส่นใจ		การ

เขยีนวทิยานพินธ์อย่างมเีหตผุลและเชือ่ถอืได้	การค้นคว้า	การรวบรวม

และการวเิคราะห์ข้อมลู	การออกแบบและการเขยีนแบบสถาปัตยกรรม

ภายในอย่างละเอียด

  Practice of design skills according to the  

interested topic, writing the thesis with reasonable and  
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reliable.	Searching,	gathering	and	data	analysis,	design	and	

drawing of interior architecture in details

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน  30  หน่วยกิต

 1104 112 พื้นฐานการออกแบบ  3(1-4-6)

  Design Fundamental

	 	 การฝึกปฏิบัติจากการศึกษาลักษณะและความสัมพันธ์

ของงานทัศนศิลป์	 องค์ประกอบเบื้องต้น	 แนวทางและเทคนิคการจัด

องค์ประกอบศิลป์ที่เกี่ยวกับการออกแบบ	 2	 มิติ	 3	 มิติ	 และ	 4	 มิติ	 

การประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ

  Practice from study of characteristics and  

relationships of the visual arts, basic compositions, art  

compositions	related	to	2D,	3D	and	4D	design,	application	to	

the design 

 1104 113 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น  3(1-4-6)

  Interior Architectural Drafting Fundamental

	 	 การฝึกปฏบัิติจากการศึกษาการใช้เครือ่งมือในการเขยีน

แบบ	หลักการพื้นฐานวิธีการ	เขียนแบบ	การเขียนภาพ	3	มิติ	การเขียน

ทัศนียภาพ	 หลักการก�าหนดน�้าหนักแสงและเงาด้วยเทคนิคต่าง	 ๆ	

การน�าเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน

	 	 Practice	 from	 study	 of	 drawing	 tools.	 

Principles	of	drafting	in	3D	and	scenery,	principles	of	 light	

and shadow determination by various techniques, presenting 

architectural and interior architectural drawings  

 1104 114 การน�าเสนอส�าหรับสถาปัตยกรรมภายใน 1  3(1-4-6)

  Presentation for Interior Architecture 1

	 	 การฝึกปฏิบัติจากการศึกษาการเขียนลายเส้นและงาน

จิตกรรม	การใช้สีประเภทต่าง	ๆ 	การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงาน	2	มิติ	

การเขยีนโครงสร้างภาพให้ได้สดัส่วน	การน�าเสนอผลงานโดยการใช้สือ่

และอุปกรณ์ประเภทต่าง	ๆ

	 	 Practice	from	study	of	drawing	lines,	painting.	

Uses	of	different	types	of	colors.	Organizing	art	compositions	

in	2D.	Writing	structure	of	image	with	proportions.	Presenting	

works by using media and devices  

 1104 115 การน�าเสนอส�าหรับสถาปัตยกรรมภายใน 2  3(1-4-6)

  Presentation for Interior Architecture 2

เงื่อนไขของรายวิชา :  1104 114 การน�าเสนอส�าหรับ

สถาปัตยกรรมภายใน 1

Prerequisite :  1104 114 Presentation for 

Interior Architecture 1

	 	 ก ารฝ ึกปฏิบั ติ จ ากการศึกษาการน� า เสนอทาง

สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน	การจัดองค์ประกอบศิลป์ใน

งานสถาปัตยกรรมภายใน	2	มิติและ	3	มิติ	การน�าเสนอผลงานโดยการ

ใช้สื่อและอุปกรณ์ประเภทต่าง	ๆ

  Practice from study of presenting in architecture 

and	 interior	 architecture.	Organizing	 art	 compositions	 in	

interior	architecture	2D	and	3D.	Presenting	works	by	using	

media and devices  

 1104 216 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันตก  3(3-0-6)

  History of Western Interior Architecture

	 	 การศกึษาประวัตศิาสตร์	ปรชัญา	แนวความคดิทางศลิปะ

ตะวนัตก	ประวตัผิลงานของนักออกแบบในแต่ละยคุ	งานออกแบบและ

งานศิลปะที่เกี่ยวข้องอันส่งผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน

  Study of history, philosophy, concepts of  

western	arts.	History	works	of	designers	in	each	era.	Related	

design and artworks affecting interior architecture

 1104 217 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันออก  3(3-0-6)

  History of Oriental Interior Architecture

	 	 การศกึษาประวัตศิาสตร์	ปรชัญา	แนวความคดิทางศลิปะ

และสถาปัตยกรรมตะวันออก	รูปแบบ	ลวดลาย	รูปทรง	วัสดุ	และพื้นที่

ว่างของอาคารโบราณ	อันส่งผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน

  Study of history, philosophy, concepts and  

architecture	of	eastern	arts.	Patterns,	shapes,	materials	and	

space of ancient buildings that affecting interior architecture

 1104 218 แนวความคิดและเกณฑ์ 3(2-2-6)

  ในการออกแบบสถาปัตยกรรม

  Architectural Design Concepts and Criteria

	 	 การศึกษาและปฏิบัติการแนวความคิดและเกณฑ์การ

ออกแบบอาคารตามสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัองค์ประกอบ

และความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงและที่ว่าง	 การส่งผลต่อรูปแบบ										

ทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน

  Study and practice of architectural design  

concepts and bui lding design criteria based on  

compositional environment and relationship between  



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

34

shape	and	space.	Effect	of	architectural	and	interior	archi-

tectural design

 1104 319 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  3(2-2-6)

  Art and Culture of Isan

	 	 การศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน	แนวคิด	รูปทรง	กรรมวิธีและคุณค่า	การวิเคราะห์รูป

แบบของวัฒนธรรม	ประเพณีอีสาน	 การประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน

  Study and practice of design related to art  

and	culture	 of	 Isan.	Concepts,	 shape,	process	 and	values,	

analysis	of	cultural	patterns	of	Isan.	Applications	in	interior	

architectural design works

 1104 320 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น  3(1-4-6)

  Thai Vernacular Architecture

	 	 การฝึกปฏิบัติจากการศึกษาสถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถิ่น	

การวิเคราะห์ข้อมูลรูปทรงท่ีเกิดขึ้นจากค่านิยมทางวัฒนธรรม	ปัจจัย

ต่าง	ๆ	ที่น�าไปสู่รูปแบบของเรือนที่พักอาศัยพื้นถิ่นของไทยในภูมิภาค

ต่าง	ๆ 	การส่งเสรมิความตระหนกัในคณุค่าของงานท้องถิน่	การประยกุต์

ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

  Practice from study of Thai vernacular  

architecture.	Analysis	 of	 shape	 of	 cultural	 values,	 factors	 

that lead to style of the Thai residential buildings in the  

region.	Enhancing	awareness	of	the	values	of	the	local	works.	

Applications in interior architectural design works

 1104 421 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน  3(3-0-6)

  English for Interior Architecture  

	 	 การศึกษาหลักไวยากรณ์	 โครงสร้างประโยค	ค�าศัพท์

เฉพาะภาษาองักฤษทีเ่กีย่วข้องกบังานสถาปัตยกรรมภายใน	การอธบิาย	

การอ่าน	 การสื่อสารทางวิชาชีพ	 การจัดท�ารายละเอียดของงานการ

ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน

	 	 Study	 of	 grammar,	 sentence	 structures.	 

Technical terms of English related to interior architecture, 

explanation,	 reading,	 communication	 in	 profession.	 

Applications in professional practice in interior architecture

  2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  24  หน่วยกิต

 1104 122 การใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์  3(3-0-6)

  Materials and Products Application

	 	 การศึกษาคุณสมบัติ	การใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์	วัสดุที่

เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	วสัดพุืน้ถิน่	เทคนคิวิธกีารตดิตัง้ทีเ่กีย่วข้องกบั

งานสถาปัตยกรรมภายใน	การค�านงึถงึประโยชน์ใช้สอย	ความงาม	ความ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  Study of properties, uses of materials and  

products.	Eco-friendly	materials,	 local	material,	 Installation	

techniques that related to interior architecture works by  

regarding usability, beauty and environmental friendly  

 1104 123 การออกแบบเครื่องเรือน  3(1-4-6)

  Furniture Design

	 	 การฝึกออกแบบและฝึกปฏบัิตกิารผลติเครือ่งเรอืน	หลกั

เกณฑ์และแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองเรือนประเภทลอยตัว	 เคร่ือง

เรือนประเภทติดตั้งกับที่	 เครื่องเรือนถอดประกอบ	 การค�านึงถึง

ประโยชน์ใช้สอย	ความงาม	วัสดุโครงสร้าง	รายละเอียดส่วนประกอบ

และการขยายเครื่องเรือนแบบต่าง	ๆ

  Practice of furniture design and production, 

criterions	and	concepts	in	furniture	design,	built-in	furniture,	

nocked-down	 furniture.	 Considering	 usability,	 beauty,	 

materials,	structure.	Details	and	components	of	various	types	

of furniture 

 1104 224 การก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร 1  4(2-4-8)

  Construction and Building System 1

	 	 การฝึกปฏิบัติจากการศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างและ

งานระบบประกอบอาคารขนาดเล็ก ที่ มีผลต ่องานออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน	ความรู้พื้นฐานในการก่อสร้างอาคาร	การเขียน

แบบ	การอ่านแบบก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม

ภายใน	การเลือกใช้วัสดุ	การออกแบบงานระบบเพื่อการใช้สอยอาคาร

  Practice from study of construction and  

building system in small buildings which affecting  

interior	 architectural	design.	Basic	 knowledge	 in	building	 

construction, drawings, understanding construction  

drawings reading architectural and interior architecture 

works, material selection, design of system works for building 

uses
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 1104 325 การก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร 2  4(2-4-8)

  Construction and Building System 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1104 224 การก่อสร้างและงาน

ระบบประกอบอาคาร 1

Prerequisite : 1104 224 Construction and 

Building System 1

	 	 การฝึกปฏิบัติจากการศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างและ

งานระบบประกอบอาคารสาธารณะที่มีผลต ่องานออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน	ความรู้พ้ืนฐานในการก่อสร้างอาคาร	การเขียน

แบบ	การอ่านแบบก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม

ภายใน	การเลือกใช้วัสดุ	การออกแบบงานระบบเพื่อการใช้สอยอาคาร

  Practice from study of construction and  

building system in public buildings which affecting  

interior	 architectural	design.	Basic	 knowledge	 in	building	

construction, drawings, understanding construction drawings 

reading architectural and interior architecture works,  

material selection, design of system works for building uses

 1104 426 การก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร 3  4(2-4-8)

  Construction and Building System 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 1104 325 การก่อสร้างและงาน

ระบบประกอบอาคาร 2

Prerequisite : 1104 325 Construction and 

Building System 2

	 	 การฝึกปฏิบัติจากการศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างและ

งานระบบประกอบอาคารสาธารณะพเิศษ	ความรูพ้ืน้ฐานในการก่อสร้าง

อาคาร	 การเขียนแบบ	 การอ่านแบบก่อสร้าง	 ความรู้พื้นฐานในการ

ก่อสร้างอาคาร	 	 แนวคิดในการอนุรักษ์อาคารและการออกแบบ

สถาปัตยกรรมยั่งยืนที่มีผลต่องานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

  Practice from study of construction and  

building	 system	 in	 special	 public	 buildings.	 Basic	 

knowledge in building construction, drawings, understanding 

construction	drawings.	Concepts	of	conservation	in	buildings	

and sustainable architectural design which affecting interior 

architectural design

 1104 427 การออกแบบแสงส�าหรับสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)

  ภายใน

  Lighting Design for Interior Architecture

	 	 การศึกษาการออกแบบแสงสว่างท้ังแสงธรรมชาติและ

แสงประดิษฐ์	 ประสิทธิภาพของแสงสว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	

การสร้างบรรยากาศในงานสถาปัตยกรรมภายใน	 การน�าไปออกแบบ

แสงสว่างภายในอาคารได้อย่างเหมาะสมต่อการใช้สอย

  Study of lighting design in both natural  

and	 artificial	 light,	 qualitative	 and	 quantitative	 lighting	 

performance, creating atmosphere in interior architecture, 

design of indoor lighting in appropriate uses

 1104 528 การอนุรักษ์เชิงสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)

  Architectural Conservation

	 	 การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส�าหรับสถาปัตยกรรมที่

มีผลต ่อการป รับปรุงงานสถาป ัตยกรรมและการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน	การประเมนิคณุค่า	การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ	การน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในอาคารอนุรักษ์	 การบ�ารุง

รักษาภายหลังการอนุรักษ์และพัฒนา

  Study of conservation for architecture  

which affecting improvement of architectural and interior 

architectural	design.	Evaluating	values,	physical	environment	

analysis, implementing technologies to conservation  

buildings, maintenance after conservation and development

  2.4  กลุ่มวิชาสนับสนุน   21  หน่วยกิต

 1104 229 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1  3(1-4-6)

  Computer for Design 1

	 	 การฝึกปฏบิตัจิากการศกึษาเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์

ในการออกแบบ	การร่างแบบการแสดงผลงานและการสื่อสารด้วยการ

เขียบแบบ	การใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ	การสร้าง

งานสถาปัตยกรรมภายใน	2	มิติ	และ	3	มิติ

  Practice from study of using computer for design, 

drafting,	monitoring	and	communication	with	drawings.		Use	

of	software	in	drawings.	Producing	drawings	in	2D	and	3D	of	

interior architecture

 1104 230 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2  3(1-4-6)

  Computer for Design 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1104 229 คอมพวิเตอร์เพือ่การ

ออกแบบ 1

Prerequisite : 1104 229 Computer for 

Design 1

	 	 การฝึกปฏบิตัจิากการศกึษาเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์

ในการออกแบบ	การร่างแบบการแสดงผลงานและการสื่อสารด้วยการ

เขยีบแบบ	การใช้งานโปรแกรมทีเ่กีย่วข้องกบัการเขียนแบบ	การน�าเสนอ

งานเสมือนจริงและภาพเคลื่อนไหว

  Practice from study of using computer for design, 

drafting,	monitoring	and		communication	with	drawings.		Use	

of	 software	 in	 drawings.	 Presenting	works	 in	 virtual	 and	

animation presentation
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 1104 331 ออกแบบผังบริเวณและภูมิทัศน์ 3(1-4-6)

  ส�าหรับสถาปัตยกรรมภายใน

   Site Planning and Landscape Design 

  for Interior Architecture

	 	 การปฏิบัติจากการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ	 การ

วางแผน	 การวิเคราะห์	 การผังบริเวณและภูมิทัศน์	 การสร้างสภาพ

แวดล้อมเพื่อน�าไปใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและงาน

สถาปัตยกรรม

  Practice from study of design, analysis, site 

planning, landscape, and environmental development for 

applying in interior and landscape architectural design

 1104 432 การประมาณราคา  3(2-2-6)

  Cost Estimation

	 	 การศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเง่ือนไข	หลักการ

ในการประมาณราคา	วธิกีารวเิคราะห์ราคา	การระบรุายละเอยีดส�าหรบั

องค์ประกอบต่าง	ๆ	ในงานสถาปัตยกรรมภายใน

  Study and practice of conditions, principle of 

cost	estimation,	method	of	cost	analysis,	defining	details	of	

elements in interior architecture

 1104 433 สัมมนาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมภายใน  3(3-0-6)

  Interior Architectural Seminar

เงื่อนไขของรายวิชา : 1104 407 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 6

Prerequisite : 1104 407 Interior Architec-

tural Design 6

	 	 การศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมภายใน	การแลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่านการสัมมนา	

การเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน	มารยาท

และจรรยาบรรณ	การบรหิารจดัการภายในส�านักงาน	กฎหมายและหลกั

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ		

  Study of exchange of professional opinions in 

interior architecture, exchanging opinion through seminar, 

learning processes of interior architectural profession,  

manners,	and	ethics.		Office	Management,	laws,	regulations	

related to professional practice standards

 1104 434 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 6(1-10-12)

  ภายใน (S/U)

  Professional Practicum in Interior 

  Architecture Design

เงื่อนไขของรายวิชา :  1104 407 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 6

Prerequisite :  1104 407 Interior Architec-

tural Design 6

	 	 การฝึกปฏิบัติงานในสายวิชาชีพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	

ตามหน่วยงานราชการ	 หรือส�านักงานเอกชน	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 

640	ชั่วโมง

	 	 Practice	in	professional	or	related	fields	such	as	

governmental	or	private	offices,	at	least	640	hours

 3. หมวดวิชาเลือกสาขา  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

 1104 001 สีในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  3(1-4-6)

  Color in Interior Architecture

	 	 การฝึกปฏิบัติจากการศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการ

เลือกใช้สีที่ส่งผลต่อการรับรู้	 ทฤษฎีสี	 รูปแบบโครงสี	 จิตวิทยาสี	 แนว

โน้มในการออกแบบสี	การประยุกต์ใช้สีในงานสถาปัตยกรรมภายใน

  Practice from study of principle and selection of 

color	that	affecting	human	perceptions.	Color	theory,	color	

scheme, psychology, trends in color design, and applying in 

interior architecture

 1104 002 สุนทรียศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6)

  Interior Architectural Aesthetic

	 	 การศกึษาความหมายของสนุทรยีศาสตร์	ความสมัพนัธ์

ของคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์กับการสร้างสรรค์	 ทฤษฎีของรูปแบบ	

ทฤษฎปีระสบการณ์	ทฤษฎปีฏสิมัพนัธ์ทางสนุทรยีะของวจิติรศลิป์และ

ประยุกต์ศิลป์ที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

  Study of meaning of aesthetics, relationships of 

aesthetic value with creativity, theory of Form, experience 

theory,	aesthetic	Interaction	theory	of	fine	arts	and	applied	

arts that affecting interior architectural design
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 1104 003 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อม  3(1-4-6)

  Environmental Design Psychology

	 	 การฝึกปฏิบัติจากการศึกษาเก่ียวกับจิตวิทยาสภาพ

แวดล้อมภายใน	แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในทีส่มัพนัธ์

กบัประโยชน์ใช้สอยและความงาม	ปฏกิริยิาการรบัรูท้างสนุทรยีศาสตร์

และพฤติกรรมมนุษย์ในเชิงจิตวิทยาสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

  Practice from study of interior environmental 

psychology, interior design guidelines related to functions 

and aesthetic, aesthetics and human behavioral perceptions 

in environmental psychology that affecting interior  

architectural design

 1104 004 กฎหมายในงานออกแบบ  3(3-0-6)

  Laws in Design

	 	 การศกึษากฎหมายวชิาชพี	กฎหมายอาคาร	จรรยาบรรณ

วิชาชีพ	 การบังคับใช้ส�าหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม	 การสร้าง

ความเข้าใจและความตระหนักต่อกฎหมายในการปฏิบัติวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมภายใน

  Study of profession laws, building laws,  

professional ethics, enforcing to interior architect  

professional.	Development	of	understanding	and	awareness	

of laws related to interior architecture profession

 1104 005 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์  3(1-4-6)

  Folk Creative Wisdom

	 	 การฝึกปฏิบัติจากการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	

ต้นทุนทางวัฒนธรรม	 คุณค่าในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน	 การ

สร้างสรรค์ผ่านกลไกแนวคิด	เศรษฐกิจและสังคม	การวิเคราะห์มูลค่า

ทรัพยากรที่มีอยู่	การประยุกต์สู่การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

  Practice from the study of folk creative  

wisdom, cultural capital, the value in local life and culture, 

Creativity through conceptual mechanisms, economy, and 

society, analysis of available resources, and applying  

in interior architectural design
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Architecture	Program	in	Urban	Architecture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(สถาปัตยกรรมผังเมือง)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมผังเมือง)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Architecture	(Urban	Architecture)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Arch.	(Urban	Architecture)

หลักสูตร 
	 จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	173	หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร 
จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร				173	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา          จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาหลักสาขา

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

	 	 2.3	 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

	 	 2.4	 กลุ่มวิชาสนับสนุน

ไม่น้อยกว่า  137  หน่วยกิต

53		หน่วยกิต

30		หน่วยกิต

21		หน่วยกิต

33		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  173  หน่วยกิต

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

 2) หมวดวิชาเฉพาะ  137 หน่วยกิต

  (ก) วิชาเฉพาะบังคับ

  2.1) กลุ่มวิชาหลักสาขา 53 หน่วยกิต 

	 1102	111	 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม	 3(1-4-4)

	 	 Fundamental	Architectural	Design		

	 1102	112		หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Architectural	Design	

	 1102	113		การออกแบบสถาปัตยกรรม	1		 4(0-8-4)

	 	 Architectural	Design	1		

	 1102	211		การออกแบบสถาปัตยกรรม	2	 4(0-8-4)

	 	 Architectural	Design	2	

	 1102	212		การออกแบบสถาปัตยกรรมและ		 6(2-8-8)

	 	 สถาปัตยกรรมผังเมือง	1

	 	 Architectural	and	Urban	Design	1	

	 1102	311		การออกแบบสถาปัตยกรรมและ	 6(2-8-8)

	 	 สถาปัตยกรรมผังเมือง	2

	 	 Architectural	and	Urban	Design	2	

	 1102	312		การออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง	1	 6(2-8-8)	

	 	 Urban	Design	1	

	 1102	411		การออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง	2	 6(2-8-8)

	 	 Urban	Design	2	

	 1102	412		การออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง	3		 6(2-8-8)

	 	 Urban	Design	3	

	 1102	511		วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง	 9(0-18-9)

	 	 Thesis	in	Urban	Design

 2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต 

	 1102	114	 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม	 3(1-4-4)

	 	 Architectural	Drawing	

	 1102	115		การนำาเสนอผลงาน	 3(1-4-4)

	 	 Presentation

	 1102	213	 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก		 3(3-0-6)

	 	 History	of	World	Architecture	

	 1102	214		พัฒนาการแนวคิดทางสถาปัตยกรรมผังเมือง	3(3-0-6)

	 	 Movement	of	Urban	Design	Concept	

	 1102	313		สังคมและเศรษฐศาสตร์เมือง	 3(3-0-6)	

	 	 Urban	Socio	-	Economic

	 1102	314		หลักการวางแผนภาคและเมือง		 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Urban	and	Regional	Planning

	 1102	315		การวางแผนชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม	 3(2-2-5)

	 	 Inclusive	and	Community	Planning	

	 1102	316	 การอนุรักษ์เมือง	 3(2-2-5)

	 	 Urban	Conservation

	 1102	413		ปฏิบัติการวางผังเมือง	 3(1-4-4)

	 	 Urban	Planning	Studio

	 1102	414	 ภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Geography	and	Settlement	

 2.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 21 หน่วยกิต

	 1102	116		วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	1	 3(1-4-4)

	 	 Material	and	Construction	1	

	 1102	215		วัสดุและวิธีการก่อสร้างสำาหรับ	 3(1-4-4)

	 	 สถาปัตยกรรมผังเมือง

	 	 Material	and	Construction	for	Urban	Architecture

	 1102	216		โครงสร้างและเทคโนโลยีสำาหรับอาคาร	 3(1-4-4)

	 	 ขนาดใหญ่

	 	 Structure	and	Technology	for	Large	Scale	Building	

	 1102	217		คอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตยกรรมผังเมือง	(BIM)	3(1-4-4)

	 	 Computer	for	Urban	Design	(Building	Information	 

	 	 Modelling)

	 1102	218		คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและนำาเสนอ	 3(1-4-4)

	 	 Computer	for	Media	and	Presentation		

	 1102	317	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ	 3(1-4-4)

	 	 วิเคราะห์เชิงพื้นที่

	 	 Geographic	 Information	 System	 for	 Spatial	 

	 	 Analysis

	 1102	318		บูรณาการคอมพิวเตอร์สำาหรับการบริหาร	 3(1-4-4)	

	 	 จัดการเมือง

	 	 Computer	Integration	for	Urban	Management

 2.4) กลุ่มวิชาสนับสนุน 33 หน่วยกิต

	 1102	119		ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 Critical	Thinking	and	Communication	Skills

	 1102	319	 เคหะการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 3(2-2-5)

	 	 Housing	and	Real	Estate	Development

	 1102	320	 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง	 3(2-2-5)

	 	 Urban	Environment	Management

	 1102	321		การประมาณราคาและการจัดการโครงการ	 3(1-4-4)

	 	 Cost	Estimation	and	Project	Management	

	 1102	415		โครสร้างพื้นฐานและการขนส่งในเมือง	 3(2-2-5)

	 	 Urban	Infrastrusture	and	Transportation	

	 1102	416		การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง		 3(3-0-6)

	 	 Professional	Practicum	for	Urban	Architecture
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	 1102	417	 สัมมนา:	การออกแบบโครงการ	 3(1-4-4)

	 	 Seminar:	Project	Approach	

	 1102	512	 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง	 6(0-12-6)

	 	 Professional	Practice	for	Urban	Architecture	

	 1102	513		การบริหารจัดการเมือง	 3(3-0-6)

	 	 Urban	Management

	 1102	514	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการทำา	 3(1-4-4)

	 	 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง

	 	 Thesis	Research	 and	Methodology	 for	Urban	 

	 	 Design

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 1109	001	 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	 	3(3-0-6)

	 	 Cultural	Landscape	and	Tourism	

	 1109	002		นวัตกรรมเพื่อสังคมและการเป็น	 3(2-2-5)

	 	 ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมือง

	 	 Social	 Innovation	 and	 Entrepreneurship	 for	 

	 	 Urban	development	

	 1109	003	 ประวัติศาสตร์ศิลป์		 	3(3-0-6)

	 	 History	of	Art	

	 1109	004	 คติความเชื่อตะวันออกสำาหรับงาน	 3(3-0-6)

	 	 ออกแบบสถาปัตยกรรม

	 	 Eastern	Beliefs	for	Architectural	Design	

	 1109	005	 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น	 3(1-4-4)

	 	 Thai	Vernacular	Architecture	

	 1109	006	 แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร	 3(1-4-4)

	 	 Building	Information	Modelling	

	 1109	007	 สีในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน		 3(1-4-6)

	 	 Color	in	Interior	Architecture

	 1109	008	 สุนทรียศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรมภายใน	 3(3-0-6)

	 	 Interior	Architectural	Aesthetic

	 1109	009	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์		 3(1-4-6)

	 	 Folk	Creative	Wisdom

	 1109	010	 ระบบธรรมชาติกับภูมิสถาปัตยกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Natural	Systems	and	Landscape	Architecture

	 1109	011	 ภูมิทัศน์พื้นฐาน		 3(3-0-6)

	 Fundamental	Landscape	

	 1109	012	 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ		 3(1-4-4)

		 Photography	for	Design	 	

	 1109	013	 การออกแบบตัวละคร	 3(1-4-4)

	 Character	Design	

	 1109	014	 เทคนิคการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา	 3(1-4-4)

	 Ceramic	Design	Techniques	

	 1109	015	 การออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการ	 3(1-4-4)

	 	 และที่แสดงสินค้า

	 	 Exhibition	and	Display	Design

	 1109	016	 การสำารวจในงานก่อสร้าง		 3(2-2-5)

	 	 Surveying	in	Construction	

	 1109	017	 การเพิ่มผลิตภาพและการบริหารทรัพยากร		 3(3-0-6)

	 	 Productivity	 Improvement	 and	 Resource	 

	 	 Management

	 1109	018	 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ		 	3(3-0-6)

	 	 Project	Feasibility	Study

	 1109	019	 การวางแผนงานและควบคุมงานโครงการ	 	3(3-0-6)

	 	 Project	Planning	and	Control	

	 1109	020	 การประมาณราคาก่อสร้าง	 	3(2-2-5)

	 		 Construction	Estimation	

	 1109	021	 การสำารวจปริมาณงานก่อสร้างและ		 	3(2-2-5)

	 	 วิเคราะห์ราคา

	 	 Quantity	Survey	and	Cost	Analysis

	 1109	022		การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา	 	3(3-0-6)	

	 	 Procurement	and	Contracts	Management

	 1109	023	 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ	 3(3-0-6)	

	 	 ปลอดภัยในงานก่อสร้าง

	 	 Occupational	Health	and	Safety	in	Construction
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แผนการศึกษา
แผนการศึกษาส�าหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังนี้

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2

0041	022 การคิดเชิงออกแบบ	

Design	Thinking

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

9

กลุ่มวิชาหลักสาขา 3

1102	111 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม	

Fundamental	Architectural	Design		

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 6

1102	114 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม	

Architectural	Drawing		

3(1-4-4)

1102	115 การนำาเสนอผลงาน	

Presentation	

3(1-4-4)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวม 17

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0041	002	 0041	002	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2

0041	022	 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
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หมวดวิชาเฉพาะ

(ก)	วิชาเฉพาะบังคับ

13

กลุ่มวิชาหลักสาขา 7

1102	112 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม	

Principle	of	Architectural	Design

3(3-0-6)

1102	113 การออกแบบสถาปัตยกรรม	1	

Architectural	Design	1

4(0-8-4)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 3

1102	116 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	1	

Material	and	Construction	 1

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาสนับสนุน 3

1102	119 การคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการสื่อสาร	

Critical	Thinking	and	Communication	Skills	

3(3-0-6)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวม 21

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก)	วิชาเฉพาะบังคับ

13

กลุ่มวิชาหลักสาขา 4

1102	211 การออกแบบสถาปัตยกรรม	2	

Architectural	Design	2

4(0-8-4)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3

1102	213 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก		

History	of	World	Architecture

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 6

1102	215 วัสดุและวิธีการก่อสร้างสำาหรับสถาปัตยกรรมผังเมือง

Material	and	Construction	for	Urban	Architecture

3(1-4-4)

1102	217 คอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตยกรรมผังเมือง	(BIM)	

Computer	for	Urban	Design	(Building	Information	Modelling)

3(1-4-4)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวม 21
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ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก)	วิชาเฉพาะบังคับ

15

กลุ่มวิชาหลักสาขา 6

1102	212	 การออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมือง	1		

Architectural	and	Urban	Design	1	

6(2-8-8)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3

1102	214 พัฒนาการแนวคิดทางสถาปัตยกรรมผังเมือง

Movement	of	Urban	Design	Concept

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 6

1102	216 โครงสร้างและเทคโนโลยีสำาหรับอาคารขนาดใหญ่ 

Structure	and	Technology	for	Large	Scale	Building	

3(1-4-4)

1102	218 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและนำาเสนอ 

Computer	for	Media	and	Presentation

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาสนับสนุน -

หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก)	วิชาเฉพาะบังคับ

18

กลุ่มวิชาหลักสาขา 6

1102	311 การออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมือง	2	

Architectural	and	Urban	Design	2

6(2-8-8)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3

1102	313 สังคมและเศรษฐศาสตร์เมือง

Urban	Socio	-	Economics

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 3

1102	317 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

Geographic	Information	System	for	Spatial	Analysis

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาสนับสนุน 6
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1102	319 เคหะการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

Housing	and	Real	Estate	Development

3(2-2-5)

1102	320 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

Urban	Environmental	Management

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี 3

xxxx xxx - 3

รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

หมวดวิชาเฉพาะ	

(ก)	วิชาเฉพาะบังคับ

21

กลุ่มวิชาหลักสาขา 6

1102	312 การออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง	1	

Urban	Design	1	

6(2-8-8)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 9

1102	314 หลักการวางแผนภาคและเมือง		

Principles	of	Urban	and	Regional	Planning

3(3-0-6)

1102	315 การวางแผนชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม	

Inclusive	and	Community	Planning	

3(2-2-5)

1102	316 การอนุรักษ์เมือง	

Urban	Conservation	

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 3

1102	318 บูรณาการคอมพิวเตอร์สำาหรับการบริหารจัดการเมือง

Computer	Integration	for	Urban	Management

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาสนับสนุน 3

1102	321 การประมาณราคาและการจัดการโครงการ	

Cost	Estimation	and	Project	Management	

3(1-4-4)

รวม 21
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก)	วิชาเฉพาะบังคับ

15

กลุ่มวิชาหลักสาขา 6

1102	411 การออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง	2

Urban	Design	2

6(2-8-8)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3

1102	413 ปฏิบัติการวางผังเมือง

Urban	Planning	Studio

3(1-4-4)

1102	414	 ภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐาน	

Geography	and	Settlement	

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี -

กลุ่มวิชาสนับสนุน 6

1102	415 โครสร้างพื้นฐานและการขนส่งในเมือง

Urban	Infrastrusture	and	Transportation

3(2-2-5)

1102	416 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง

Professional	Practicum	for	Urban	Architecture

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี 3

xxxx xxx - 3

รวม 21

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก)	วิชาเฉพาะบังคับ

9

กลุ่มวิชาหลักสาขา 6

1102	412 การออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง	3	

Urban	Design	3	

6(2-8-8)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน -

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี -

กลุ่มวิชาสนับสนุน 3

1102	417 สัมมนา	:	การออกแบบโครงการ	

Seminar:	Project	Approach		

3(1-4-4)
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xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวม 9

ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก)	วิชาเฉพาะบังคับ

12

กลุ่มวิชาหลักสาขา -

กลุ่มวิชาพื้นฐาน -

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี -

กลุ่มวิชาสนับสนุน 12

1102	512 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง

Professional	Practice	for	Urban	Architecture

6(0-12-6)

1102	513 การบริหารจัดการเมือง	

Urban	Management

3(3-0-6)

1102	514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการทำาวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง 

Thesis	Research	and	Methodology	for	Urban	Design

3(1-4-4)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวม 12

ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก)	วิชาเฉพาะบังคับ

9

กลุ่มวิชาหลักสาขา 9

1102	511 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง	

Thesis	in	Urban	Design

9(0-18-9)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน -

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี -

กลุ่มวิชาสนับสนุน -

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวม 9
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต

 2) หมวดวิชาเฉพาะ  137 หน่วยกิต

  2.1 วิชาเฉพาะบังคับ

   1) กลุ่มวิชาหลักสาขา

 1102 111  มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)

  Fundamental Architectural Design  

	 	 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์	 2	 มิติ	 และ	 3	 มิติ	 โดยมี

เนือ้หาเกีย่วข้องกับการรบัรูท้างสายตา	ทีเ่กดิจากองค์ประกอบศลิป์เบือ้ง

ต้น	เช่น	จุด	เส้น	ระนาบ	วัสดุ	พื้นผิว	สี	รวมทั้งหลักการ	และเทคนิคการ

จดัองค์ประกอบศลิป์	ทีส่มัพนัธ์กบัปรชัญา	และแนวความคิดด้านศิลปะ	

ตลอดจนการนำาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบท่ีว่าง	 และรูปทรงทาง

สถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน	 เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ท้ัง

ด้านการใช้สอย	สดัส่วน	พฤตกิรรมมนษุย์	สนุทรยีภาพ	และสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมได้

	 	 Two-	 and	 three-dimensional	 visual	 design	

creativity	 involving	 visual	 perception	 that	 arises	 from	

fundamental	art	composition	such	as	points,	 lines,	planes,	

materials,	 textures,	 colors,	 including	 the	 art	 composition	

principles	 and	 techniques	 related	 to	 the	 philosophy	 and	

concepts	of	art;	and	application	of	designing	of	open	spaces	

and	fundamental	architectural	forms	to	respond	to	human’s	

needs	in	usage,	proportion,	human	behaviors,	aesthetics	and	

agreement	with	the	environment

 1102 112 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)

  Principle of Architectural Design 

	 	 หลักการ	แนวความคิด	เกณฑ์	กระบวนการ	และวิธีการ

ในการออกแบบสถาปัตยกรรม	ที่ตอบสนองความต้องการประโยชน์

ใช้สอยของมนุษย์	สุนทรียภาพ	และสอดคล้องกับบริบทอื่นๆ

	 	 Principles,	 concepts,	 criteria,	 processes	 and	

methods	 in	 architectural	 design	 that	 respond	 to	human’s	

requirements	for	usage,	aesthetics	and	that	relate	to	other	

contexts

 1102 113 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4(0-8-4)

  Architectural Design 1

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	 และการจัดผังบริเวณ	

อาคารประเภททีพ่กัอาศยั	บนพืน้ฐานของแนวความคดิในการออกแบบ

ที่สอดประสานกับความต้องการทางกายภาพ	พฤติกรรมและสัดส่วน

มนุษย์ในสภาพแวดล้อมและบริบทร่วมสมัย	 ความเป็นไปได้ในการ

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ทางการเขียนแบบและข้อกำาหนดทาง

กฎหมายเพื่อนำาไปสู่การนำาเสนอผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม	

	 	 Architectural	projects	 including	the	design	of	

surrounding	environs	for	residences	incorporating	fundamental	

design	theory	and	physical	feasibility	of	the	given	site	itself	

and	 other	 factors	 including	 human	 behavior,	 human	

proportion,	 and	 built	 using	 contemporary	 architectural	

methods	 and	 approaches	 construction	methods	with	 an	

emphasis	 reinforced-concrete	 structures	 drawing	 and	

requirements	 of	 building	 to	 presentation	 of	 architectural	

design

 1102 211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4(0-8-4)

  Architectural Design 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 113 การออกแบบ

สถาปัตยกรรม 1

Prerequisite : 1102 113 Architectural 

Design 1

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	 และการจัดผังบริเวณ	

อาคารที่พักอาศัยกึ่งสาธารณะ	และอาคารสาธารณะขนาดเล็กภายใน

ชุมชน	บนพื้นฐานของแนวความคิดในการออกแบบที่สอดประสานกับ

ความต้องการทางกายภาพ	พฤติกรรมและจิตวิทยามนุษย์	ความเป็น

ไปได้ในการก่อสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสรมิเหลก็	สภาพแวดล้อม	

สังคม	ชุมชน	และบริบทร่วมสมัยอื่นๆ

	 	 Architectural	design	and	planning	of	sub-public	

residential	 surroundings	 and	 small	 public	 community	

buildings	based	on	 the	 fundamental	design	concepts	 that	

correlate	to	physical	requirements,	behaviors	and	psychology	

of	human,	and	possibility	of	reinforced	concrete	construction	

in	the	environment,	social,	community	and	other	contemporary	

contexts

 1102 212  การออกแบบสถาปัตยกรรมและ 6(2-8-8) 

  สถาปัตยกรรมผังเมือง 1

 Architectural and Urban Design 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 211 การออกแบบ

สถาปัตยกรรม 2

Prerequisite : 1102 211 Architectural 

Design 2

	 	 ทฤษฎ	ีหลกัการ	แนวคดิ	กระบวนการ	วธิกีารและเครือ่ง

มือสำาหรับการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและวางผังกลุ ่มอาคาร

สาธารณะในย่านชุมชนเมือง	 รวมถึงฝึกปฏิบัติงานโครงการออกแบบ

และวางผงักลุม่อาคารสาธารณะในย่านชมุชนเมอืงทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั

บริบทของชุมชนเมืองโดยรอบ	 เรียนรู ้กระบวนการวิเคราะห์และ

ออกแบบพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร	พื้นที่ว่างสาธารณะโดยรอบ

อาคาร	และการสร้างความสัมพันธ์ของที่ว่างระหว่างกลุ่มอาคารที่ตอบ
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สนองการใช้งานและกิจกรรมในชุมชนเมือง	

	 	 Theories,	principles,	concepts,	design	process	

and	methodology	 to	analyse	and	design	a	group	of	public	

buildings	 in	urban	area.	 Practicing	on	a	design	project	 of	

public	 buildings	 and	 learn	 a	 correlation	 of	 buildings	 and	

surrounding	spaces.	Engaging	knowledge	and	understanding	

of	designing	public	buildings	and	spaces	between	buildings	

that	respond	to	usage	and	activities

 1102 311  การออกแบบสถาปัตยกรรมและ  6(2-8-8) 

  สถาปัตยกรรมผังเมือง 2

  Architectural and Urban Design 2 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 212 การออกแบบ

ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม แ ล ะ

สถาปัตยกรรมผังเมือง 1 

Prerequisite : 1102 212 Architectural and 

Urban Design 1

	 	 ทฤษฎ	ีหลกัการ	แนวคดิ	กระบวนการ	วธิกีารและเครือ่ง

มือสำาหรับการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและวางผังกลุ่มอาคารและ

พ้ืนที่สาธารณะของเมือง	 รวมถึงฝึกปฏิบัติงานโครงการออกแบบและ

วางผังกลุ่มอาคารและพ้ืนท่ีสาธารณะของเมืองท่ีมีหน้าท่ีใช้สอยหลาก

หลาย	 เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบกลุ่มอาคารและพ้ืนที่

สาธารณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการทางกายภาพ	พฤติกรรมและ

จิตวิทยามนุษย์	 การวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบเมืองที่เกี่ยวข้อง	

ได้แก่	สภาพสังคม	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม

	 	 Theories,	principles,	concepts,	design	process	

and	methodology	 to	 analyse	 and	design	 a	medium-sized	

public	project,	which	contains	multipurpose	building	groups.	

Practicing	on	a	design	project	of	public	buildings	and	public	

spaces.	Engaging	knowledge	and	understanding	of	designing	

public	buildings	and	spaces	between	buildings	that	respond	

to	physical	requirements,	behaviors	and	psychology	of	human	

in	 the	 environment,	 social,	 culture,	 community,	 and	other	

contextual	circumstances

 1102 312 การออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 1 6(2-8-8)

  Urban Design 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 311 การออกแบบ

ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม แ ล ะ

สถาปัตยกรรมผังเมือง 2 

Prerequisite : 1102 311 Architectural and 

Urban Design 2

	 	 ทฤษฎ	ีหลกัการ	แนวคดิ	กระบวนการ	วธิกีารและเครือ่ง

มือสำาหรับการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรมผังเมือง	

สำาหรบัพืน้ทีช่มุชนหรอืพืน้ทีเ่มอืงขนาดเลก็	ทีม่คีวามซับซ้อนไม่มากนกั	

ฝึกปฏิบตักิารตามกระบวนการออกแบบชมุชนเมืองบนพืน้ทีศึ่กษา	โดย

การวิเคราะหบ์รบิทของเมืองที่เกีย่วข้อง	เสนอวสิัยทศัน	์ความมุ่งหมาย	

วตัถปุระสงค์	ผงัแม่บทและแนวทางในการออกแบบเฉพาะสำาหรบัพืน้ที่

ศึกษา	

	 Theories,	principles	and	concepts	of	urban	design;	urban	

design	process	 and	methodology	 focusing	 on	 small-sized	

town	with	 low	 impact	 factors;	 practicing	 urban	 design	

processes,	which	involve	analysing	contextual	circumstances,	

proposing	vision	and	objectives	and	creating	master	plan	and	

design	guidelines	for	the	giving	study	site

 1102 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 2 6(2-8-8)

  Urban Design 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 312 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมผังเมือง 1 

Prerequisite : 1102 312 Urban Design 1

	 	 ทฤษฎ	ีหลกัการ	แนวคดิ	กระบวนการ	วธิกีารและเครือ่ง

มือสำาหรับการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรมผังเมือง	

สำาหรับพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่เมืองขนาดกลาง	 ที่มีความซับซ้อนและ

ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง	ฝึกปฏิบัติการตามกระบวนการ

ออกแบบชมุชนเมอืงบนพืน้ทีศ่กึษา	โดยการวเิคราะห์บรบิทของเมืองที่

เกี่ยวข้อง	 เสนอวิสัยทัศน์	ความมุ่งหมาย	วัตถุประสงค์	ผังแม่บทและ

แนวทางในการออกแบบเฉพาะสำาหรับพืน้ทีศึ่กษา	รวมทัง้ศึกษาแนวคิด

และวิธีการออกแบบเมืองในโลกเสมือน	

	 	 Theories,	 principles	 and	 concepts	 of	 urban	

design;	urban	design	process	and	methodology	focusing	on	

medium-sized	town	with	some	impact	factors;	practicing	on	

an	urban	design	project	 to	 apply	urban	design	processes,	

which	involve	analysing	contextual	circumstances,	proposing	

vision	and	objectives	and	creating	master	plan	and	design	

guidelines	 for	 the	giving	study	site;	Studying	 the	concept	

and	means	to	design	space	in	virtual	reality	or	metaverse

 1102 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 3 6(2-8-8)

  Urban Design 3

เงื่อนไขของรายวิชา :  1102 411 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมผังเมือง 2 

 

Prerequisite : 1102 411 Urban Design 2

	 	 ทฤษฎ	ีหลกัการ	แนวคดิ	กระบวนการ	วธิกีารและเครือ่ง

มือสำาหรับการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรมผังเมือง	

สำาหรับพื้นที่เมืองขนาดใหญ่	 ที่มีความซับซ้อนและมีปัจจัยท่ีทำาให้เกิด
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การเปล่ียนแปลงในระดับสูง	ฝึกปฏิบัติการตามกระบวนการออกแบบ

ชุมชนเมืองบนพื้นที่ศึกษา	โดยการวิเคราะห์บริบทของเมืองที่เกี่ยวข้อง	

เสนอวิสัยทัศน์	ความมุ่งหมาย	วัตถุประสงค์	ผังแม่บทและแนวทางใน

การออกแบบเฉพาะสำาหรับพื้นที่ศึกษา	

	 	 Theories,	 principles	 and	 concepts	 of	 urban	

design;	 urban	 design	 process	 and	methodology	 focusing	

large-sized	 town	or	 city	with	 complicated	 impact	 factors;	

practicing	on	an	urban	design	project	to	apply	urban	design	

processes,	which	involve	analysing	contextual	circumstances,	

proposing	vision	and	objectives	and	creating	master	plan	and	

design	guidelines	for	the	giving	study	site

 1102 511 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง 9(0-18-9)

  Thesis in Urban Design

เงื่อนไขของรายวิชา  : 1102 514 วิทยาระเบียบวิธี

วิจัยส�าหรับการท�าวิทยานิพนธ์ 

 สถาปัตยกรรมผังเมือง

Prerequisite : 1102 514 Thesis Research 

and Methodology for 

Urban Design

	 	 การพัฒนาการวิจัยสู ่การออกแบบสถาปัตยกรรม

ผังเมือง	 โดยมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ของการออกแบบกับ

หัวข้อเรื่อง	ปัญหา	 วัตถุประสงค์	 และการนำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมา

กำาหนดแนวทางการออกแบบทางกายภาพของเมือง	อันประกอบด้วย	

แผนผงัหลกั	แบบรายละเอยีด	ภาพ	3	มติ	ิแผนการนำาไปปฏบิตั	ิและผล

งานในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

	 	 Research	development	of	urban	design	thesis	

aiming	 to	 generate	 urban	 design	 process	 that	 connects	

research	 topic,	 problems,	 objectives	 and	data	 analysis	 in	

order	 to	 create	 urban	design	programs	which	 consists	 of	

Master	Plan,	Detail	Design,	Perspective,	Implementation	Plan	

and	other	suitable	works

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

 1102 114 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)

  Architectural Drawing  

	 	 การเขยีนแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้เครือ่งมอืเขยีนแบบ	

การใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ	การเขียนภาพฉาย	2	มิติ	และ	3	มิติ	

การให้แสงเงา

	 	 Architectural	 drawings	 using	 drawing	 aid	

instruments	focusing	on	architectural	presentation	drawings	

such	 as	 exterior	 and	 interior	 perspective,	 2D	 and	 3D	

presentations;	 includes	how	 to	use	 various	 techniques	 to	

apply	 correct	 shading	 and	 shadowing	 in	 architectural	

presentation	drawings

 1102 115 การน�าเสนอผลงาน 3(1-4-4)

  Presentation 

	 	 การฝึกทักษะวิธีการในการสื่อสารและการนำาเสนอผล

งานด้วยภาพ	การวาดลายเส้น	การให้แสงเงา	และการให้สีด้วยเทคนิค

และอุปกรณ์ที่เหมาะสม	

	 	 Drawing	 of	 lines,	 architectural	 compositions,	

objects,	 perspectives	 and	 various	 types	 of	 architecture;	

shading	and	shadowing	using	techniques	and	various	tools	

such	as	pencils,	pens,	and	different	types	of	colors

 1102 213 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก 3(3-0-6)

  History of World Architecture 

	 	 ประวตัศิาสตร์	ววิฒันาการ	ปรชัญา	แนวคดิการออกแบบ

ศิลปะ	 สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง	 บริบทด้านต่าง	 ๆ		 ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องที่มีผลต่อวิวัฒนาการสถาปัตยกรรมและการเปรียบเทียบรูป

แบบสถาปัตยกรรมตะวันตกกับสถาปัตยกรรมตะวันออก	ตั้งแต่สมัย

ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่	18	

	 	 History,	 evolution,	 philosophy,	 concept	 of	 art	

and	design,	architecture,	and	various	context	of	construction,	

Factors	that	affecting	to	the	evolution	of	architecture	and	the	

comparison	of	western	architecture	and	eastern	architecture	

from	prehistoric	age	until	the	18th	century

 1102 214 พัฒนาการแนวคิดทางสถาปัตยกรรมผังเมือง 3(3-0-6)

  Movement of Urban Design Concept 

	 	 พัฒนาการของปรัชญาและแนวคิดด้านการออกแบบ

ชุมชนเมืองและสถาปัตยกรรมผังเมือง	 เกี่ยวกับอิทธิพลของบริบท

แวดล้อม	ในด้านสภาพแวดล้อม	กายภาพ	เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	

วัฒนธรรมและความเชื่อ	รวมถึงปัจจัยอื่น	ๆ	ที่ส่งผลต่อกิจกรรมเมือง	

การใช้ประโยชน์พื้นที่เมือง	 และก่อเกิดรูปแบบทางกายภาพของเมือง	

ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน

	 	 Development	 of	 philosophy	 and	 concepts	 in	

urban	design	and	urban	planning	architecture,	those	concern	

influences	 of	 context	 from	 the	 environment,	 physical,	

economic,	social,	political,	cultural	and	beliefs	and	other	fac-

tors	which	impact	on	urban	activities,	urban	space	utilization,	

and	generate	the	urban	physical	form,	in	the	time	period	since	

prehistorical	period	to	modern-day
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 1102 313  สังคมและเศรษฐศาสตร์เมือง 3(3-0-6) 

  Urban Socio - Economic 

	 	 ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์เมืองและการเกิดเมือง

ในทางเศรษฐศาสตร์รวมถงึการพัฒนาความเป็นเมือง	การศกึษาแนวคดิ	

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์	 การวิเคราะห์ปัญหาของเมืองโดยใช้หลัก

เศรษฐศาสตร์	การเปลีย่นแปลงทางสงัคม	การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง

ทางสังคม	โดยสามารถวิเคราะห์เพื่อนำาเสนอภาพอนาคต	และนำาไปใช้

ในการวางแผนนโยบายของรัฐกับเมือง	และสามารถประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบและวางผังเมืองได้	

	 	 Phenomena	in	urban	economics	and	emerging	

of	urban	in	terms	of	economics;	development	of	urbanization;	

concepts	 and	 theories	 in	 economics,	 analysis	 of	 urban	

problems	using	economic	principles,	 social	 transformation	

and	coping	with	social	transformation;	that	can	be	analyzed	

and	purpose	future	scenarios,	with	the	result	that	can	be	used	

to	set	city	and	state	policies	and	to	apply	in	urban	design	and	

planning

 1102 314  หลักการวางแผนภาคและเมือง  3(3-0-6)

  Principles of Urban and Regional Planning

	 	 หลกัการและแนวคิดมุมมองในการวางแผนและแนวทาง

การวางแผนภาคและเมืองในทางทฤษฎีและวิธีการ	 เทคนิคในการ

วิเคราะห์เพ่ือการวางแผนแบบบูรณาการตั้งแต่	 นโยบาย	 แผนงานที่

เกี่ยวข้อง	ด้านประชากร	สังคม	วัฒนธรรม	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	สาธารณูปการ	ด้านกฎหมาย	

มาตรการสร้างแรงจงูใจ	องค์กรท่ีเกีย่วข้อง	รวมไปถงึด้านเทคนิควธิแีละ

เครื่องมือในสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนต่างๆ

	 	 Principle	and	conceptual	approach	for	urban	and	

regional	 planning	 in	 both	 theory	 and	 implementation,	

including	analysis	technegues	for	integrate	plainnig	based	

on	policy	and	planning,	population,	socio-culture,	environment,	

land-use,	infrastructure,	facility,	law,	incentive,	organization,	

and	particularly	technique	and	tool	for	encourage	participatory	

planning

 1102 315 การวางแผนชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม 3(2-2-5)

  Inclusive and Community Planning 

	 	 แนวคิด	 หลักการ	 และกระบวนการวางผังเมืองที่ยึด

แนวทางการวางแผนเพื่อทุกคนและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้

เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ภาครัฐ	ผู้ประกอบการ	และภาคเอกชน	 เป็นต้น	 เพื่อ

ความเป็นอยูท่ีด่ขีองคนทุกกลุม่	การศกึษาวธิกีาร	เครือ่งมอื	กระบวนการ	

กลไกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมไปถึงกรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ

การตามแนวทางการวางผังเมืองแบบมีส่วนร่วม	

	 	 Definition,	theories,	principles	and	processes	of	

urban	planning	for	all	aiming	to	engage	public	participation	

including	governmental	authorities,	entreprenuer	and	private	

sectors	towards	well-being	concept.	The	study	of	methodology,	

tools,	processes,	mechanisms,	related	laws	and	regulation,	

case	study	and	practices	of	participatory	planning

 1102 316 การอนุรักษ์เมือง 3(2-2-5)

  Urban Conservation 

	 	 หลักการและแนวคิด	 เทคนิคและวิธีการ	กระบวนการ

อนรุกัษ์ชมุชนเมอืง	หลกัการประเมนิคณุค่าองค์ประกอบของเมอืง	การ

ออกแบบและวางผังโครงการอนุรักษ์เมือง	 มาตรการ	 กฎหมาย	 และ

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมือง	ศึกษากรณีตัวอย่างจากในและ

ต่างประเทศ

	 	 Significant	principles,	concepts,	techniques,	and	

methods	of	urban	conservation;	principles	for	evaluation	of	

urban	 elements;	 design	 and	 project	 planning	 for	 urban	

conservation;	measures,	 laws,	and	organizations	related	to	

urban	conservation;	processes,	techniques	and	methods	of	

urban	 and	 environmental	 conservation;	 cases	 study	 from	

domestic	and	international

 1102 413 ปฏิบัติการวางผังเมือง 3(1-4-4)

  Urban Planning Studio

	 	 หลักการและแนวคิดมุมมองในการวางแผน	 แนวทาง

การวางแผนภาคและแผนเมืองในทางทฤษฎี	 วิธีการ	 เทคนิคในการ

วเิคราะห์เพือ่การวางแผน	และปฏบิตักิารผงัเมอืงโดยมุง่สูก่ารบรูณาการ

การวางผังเมืองของท้องถิ่น	ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในระดับต่างๆ	

การรวบรวม	จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อนำาไปสู่การกำาหนดวิสัย

ทัศน์และทางเลือกในการพัฒนา	 การวางผังเมืองในพื้นที่	 และนำาไป

ปฏิบัติ

	 	 Principles	 and	 design	 concept	 for	 planning,	

theoretical	 guidelines	 for	 urban	 and	 regional	 planning;	

methods	 and	 analytical	 techniques	 for	 planning;	

implementation	in	urban	planning	with	local	integration	of	

local	 urban	 planning	 that	 connects	 to	 different	 levels	 of	

development	plans;	data	collection,	management	and	analysis	

that	lead	to	formulation	of	vision,	alternatives	for	development,	

areal	urban	planning	and	implementation
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 1102 414  ภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐาน 3(3-0-6)

  Geography and Settlement 

	 	 หลกัการ	แนวคิด	ทฤษฎี	และพฒันาการความรูท้างด้าน

ภูมิศาสตร์	 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค	 และภูมิศาสตร์เมือง	 การวิเคราะห์

ภูมิประเทศ	สภาพแวดล้อม	และภูมินิเวศแวดล้อมดั้งเดิมของพื้นที่ใน

ลักษณะต่างๆ	ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน	รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน	มูล

เหตุ	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดและการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐาน

และรปูแบบของชมุชนเมอืงและชนบท	การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเติบโตของ

เมือง	 โครงสร้างและการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในเมือง	ความเข้าใจใน

ปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ในเชิงพื้นที่	

	 	 Principles,	 concepts,	 theories	 and	knowledge	

development	og	geography,	regional	geography	and	urban	

geography;	An	analysis	of	landform,	environment	and	former	

landscape	 ecology	 of	 urban	 area;	History	 and	 pattern	 of	

settlement;	Motivations	 and	 factors	 that	 effect	 urban	and	

rural	 settlement;	 The	 relationship	 between	 human	 and	

physical	 environment;	 The	 factors	 that	 influence	 urban	

growth;	Urban	structure	and	land	use;	The	understanding	of	

urban	phenomenon

  2.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  

 1102 116 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1 3(1-4-4)

  Material and Construction 1 

	 	 วธิกีารก่อสร้าง	คุณสมบัติวสัดุ	การเลอืกใช้วสัดุ	และการ

บำารุงรักษา	 รวมท้ังปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างรายละเอียด	 รอยต่อ	

ส่วนประกอบต่างๆ	 ของอาคาร	 และการสร้างหุ่นจำาลองเพื่อศึกษา

โครงสร้างอาคารไม้ผสมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก

	 	 Construction	methods,	materials	selection	and	

building	maintenance	 including	work	 on	 construction	

drawings	and	 sassemble	models	 on	 small-scale	wood	and	

reinforced	concrete	buildings

 1102 215  วัสดุและวิธีการก่อสร้างส�าหรับงาน 3(1-4-4) 

  สถาปัตยกรรมผังเมือง

  Material and Construction for Urban Architecture

	 	 วัสดุและเทคนิควิธีการก่อสร้าง	 รูปแบบมาตรฐานการ

ก ่อสร ้ างในงานสถาป ัตยกรรมผัง เมือง	 รายละเอียดงานภูมิ

สถาปัตยกรรม	การออกแบบทางเท้า	ทางจักรยาน	การปรับระดับพื้นที่	

การออกแบบตลิง่	โดยใช้กระบวนการศกึษาค้นคว้า	การบรรยาย	ศกึษา

ดูงาน	เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำาไปใช้ในงานออกแบบชุมชน

เมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

	 	 Materials	 and	 construction	 techniques;	 The	

standard	form	of	construction	in	urban	architecture;	details	

in	lanscape	work,	pedestrian,	bicycle	path,	land	gradation,	

embankment;	using	the	process	of	individual	study,	lecturing	

and	site	visiting	inorder	to	create	knowledge	and	understanding	

that	can	be	appropriately	apllied	in	urban	design	projects

 1102 216 โครงสร้างและเทคโนโลยีส�าหรับอาคาร 3(1-4-4) 

  ขนาดใหญ่

  Structure and Technology for Large Scale  

  Building

	 	 ระบบโครงสร้าง	วัสดุและวิธีการ	และเทคโนโลยีในการ

ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง	 การถ่ายนำ้าหนักบรรทุกสู่

โครงสร้าง	 งานระบบและเทคโนโลยีประกอบอาคาร	 ระบบไฟฟ้าแสง

สว่าง	 ระบบประปาสุขาภิบาล	ระบบป้องกันอัคคีภัย	ระบบปรับอากาศ	

และระบบขนส่งทางดิ่ง	 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ออกแบบวางผังอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงในเขตเมือง

	 	 Structural	system,	materials,	methodology	and	

techniques	 in	 highrise	 and	 large-scale	 buildings,	 load	

distribution,	building	system	and	technology,	electric	system,	

water	 system,	 sewage	 system,	 fire	 protection	 system,	 air	

conditioning	system	and	vertical	transport	system.	Laws	and	

regulations	 that	 are	 applied	 for	 highrise	 and	 large-scale	

buildings

 1102 217 คอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตยกรรมผังเมือง (BIM) 3(1-4-4)

  Computer for Urban Design (Building Information 

  Modelling)

	 	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างผลงานการ

ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมือง	 การนำาเสนอ

ผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้ง	2	มิติ	และ	3	มิติ	การเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรมด้วยคอมพวิเตอร์	เทคนคิและสิง่ทีค่วรรู้เกีย่วกบัการ

เลือกใช้โปรแกรมในงานออกแบบ	 การใช้ฐานข้อมูลภายนอกเพ่ือ

สนับสนุนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์	 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ

วิเคราะห์ในงานออกแบบ	การสร้างภาพเหตุการณ์จำาลองเพ่ือวิเคราะห์

รูปร่างและรูปทรงในงานออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม

ผังเมือง

	 	 The	 application	 of	 computer	 software	 for	

architecture	and	urban	design;	Two-	and	three-dimensional	

presentation	using	computer	software;	Architectural	drafting	

using	 computer	 software;	 Techniques	 and	 tips	 to	 select	

software	for	designing;	Using	outsource	database	to	support	

designs;	Using	computer	software	to	generate	virtual	model	

for	analysing	the	quality	of	shape	and	form	in	urban	design



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

52

 1102 218 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและน�าเสนอ 3(1-4-4)

  Computer for Media and Presentation 

	 	 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับการนำา

เสนอผลงานสถาปัตยกรรมผังเมือง	 ในหลักการและทฤษฎีในการ

ออกแบบส่ือ	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อและการนำา

เสนอผลงาน	 เทคนิควิธีการในการถ่ายทำาและการเก็บข้อมูลเพื่อเป็น

วัตถุดิบในการผลิตส่ือและการนำาเสนอผลงาน	การประยุกต์ใช้สื่อให้

ตรงกับความต้องการ	 เทคนิคและวิธีการในการนำาเสนอผลงานในรูป

แบบที่หลากหลาย	 เช่น	การนำาเสนอส่ือในสังคมออนไลน์	 เทคนิคการ

ออกแบบเมืองและตัวแทนตัวตนในโลกเสมือนจริง

	 	 The	 application	 of	 computer	 software	 for	

architectural	and	urban	design	presentation;	Principles	and	

theories	in	media	design;	Using	computer	software	for	media	

and	 design	 presentation;	Methods	 and	 techniques	 for	

recording	 and	 collecting	materials	 to	 create	media	 and	

presentation;	The	application	of	media	according	to	different	

requirements;	Methods	and	techniques	to	create	media	and	

presentation	in	different	platforms	i.e.	online	social	media;	

Space	and	avatar	design	in	virtual	reality	or	metaverse

 1102 317 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ 3(1-4-4) 

  วิเคราะห์เชิงพื้นที่

  Geographic Information System for Spatial  

  Analysis 

	 	 ทฤษฎี	 แนวคิด	 ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 และ

การประยุกต์ใช้ในงานสถาปัยกรรมผังเมือง	 การใช้ข้อมูลดิจิทัลโดยใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์	ประเภทและวธิกีารใช้ข้อมลูเชงิแผนที	่ลกัษณะ

ข้อมูลที่ใช้และการจัดการข้อมูล	ตลอดจนการวิเคราะห์และแสดงผล

ข้อมูลเชิงพื้นที่	รูปแบบ	สองมิติ	และ	สามมิติ	ประกอบด้วย	พื้นที่การ

มอง	แสงเงา	การแบ่งเส้นขอบฟ้า	แผนที่แต่ละส่วน	แผนที่ชั้นความสูง	

ความลาดชันของภูมิประเทศ

	 	 Theories,	 concept	 of	 geographic	 information	

system	and	applying	to	operate	in	urban	architecture,	using	

digital	 data	 on	 geographic	 information	 system	computer	

program	 in	 different	 types	 of	 spatial	 data	 and	 data	

management.	 Including	 spatial	 analysis	 and	 spatial	

visualization	 in	 two	 dimension	 and	 three	 dimension	 for	

example	viewshed	analysis,	shadow	analysis,	extract	skyline,	

section	map,	terrain	contour	map,	terrain	slope	aspect	map	

etc.

 1102 318 บูรณาการคอมพิวเตอร์ส�าหรับการบริหาร 3(1-4-4) 

  จัดการเมือง

  Computer Integration for Urban Management 

	 	 บรูณาการการใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์	ได้แก่	ระบบ

การสร้างแบบจำาลองเสมือนของอาคาร	 (BIM)	 และระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์	 (GIS)	 เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการเมือง	 เข้าใจความหมาย

และความสำาคัญของกระบวนการทำางานและเทคโนโลยีของระบบ	

สามารถสร้างแบบจำาลองเสมอืนของอาคาร	(BIM)	และระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์	(GIS)	การเข้าถึงข้อมูล	การประมวลผลข้อมูล	การจัดลำาดับ

ข้อมูล	การแบ่งส่วนข้อมูล	การคำานวณเชิงพื้นที่	การวิเคราะห์เชิงพื้นที่	

โดยใช้รูปแบบการแสดงผลสามมิติ	 เพื่อใช้ในงานออกแบบและวางผัง	

งานวางแผนขั้นตอนการก่อสร้างและการบำารุงรักษา	และการใช้งานอื่น

ที่อยู่ภายใต้การสร้างแบบจำาลองเสมือนของเมือง	(CIM)

	 	 Computer	 Integration	 by	 apply	 building	

information	system	(BIM)	and	geographic	information	system	

(GIS)	for	urban	management,	understanding	an	important	of	

cross-domain	Integration	between	BIM	and	GIS,	the	process	

to	 import	BIM	to	GIS	Platform	including	data	access,	data	

processing,	data	query,	data	sectioning,	Spatial	calculation,	

spatial	analysis	and	data	demonstration	in	3D	Visualization	

for	planning	and	design,	 construction	 stage,	maintenance	

stage	in	all	function	of	city	information	modeling	(CIM)

  2.4) กลุ่มวิชาสนับสนุน 

 1102 119 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Critical Thinking and Communication Skills 

	 	 กระบวนการรับรู้	 การคิดวิเคราะห์	การสังเคราะห์	การ

ประเมินและแสดงออกทางความคิดอย่างมีตรรกะและเหตุผล	ถึงเรื่อง

ราว	เหตุการณ์	ข่าวสาร	ความรู้	แนวความคิด	ปรากฏการณ์	และทฤษฎี

ต่าง	 ๆ	 ทางด้านการออกแบบและวางผังเมือง	 ตลอดจนศาสตร์ที่

เกีย่วข้อง	การนำาเสนอผลงานด้วยภาษาผ่านทกัษะการเขียนและการพดู

ทีส่ามารถถ่ายทอดความคิดและเนือ้หาทีต้่องการสือ่สารได้อย่างชดัเจน	

เข้าใจได้และมีความดึงดูดน่าสนใจ	สามารถนำาไปใช้ในการสร้างความ

เข้าใจ	การประสานประโยชน์และการทำางานสถาปัตยกรรมผังเมืองใน

เชิงสร้างสรรค์

	 	 An	 ability	 to	 recognize,	 analyze,	 syntesize,	

evaluate	and	express	with	rationality	and	logic	of	thinking	

towards	 story,	 situation,	 news,	 knowledge,	 concepts,	

phenomenon,	and	theories	of	urban	design	and	related	field	

of	study.	Communication	skills	 in	writing	and	speaking	to	

express	 ideas	and	contents	explicitly,	understandably	and	

attractively	that	can	be	apply	for	generating	engagement	and	

agreement	in	creative	urban	design	process
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 1102 319 เคหะการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3(2-2-5)

  Housing and Real Estate Development 

	 	 ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	 และองค์ประกอบของงานเคหะ

การ	การพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น	การพัฒนาชุมชน	นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาครัฐ	ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ	และศกึษาการพฒันาธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์

ประเภทที่อยู่อาศัย	การทำาแผนธุรกิจ	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ

โครงการ	กฎหมาย	การตลาด	การเงินสำาหรับการพัฒนาโครงการ	และ

การบริหารจัดการ	หลังการขาย

	 	 Concepts,	 theories	 and	 elements	 of	 housing;	

housing	development	to	increase	quality	of	 life	of	citizens;	

government	policy	of	housing	development	in	Thailand	and	

international;	study	the	development	of	real	estate	business	

i.e.	 business	plan,	 feasibility	 study,	 laws	 and	 regulations,	

marketing	and	financial	 for	project	development	and	after-

sales	service

 1102 320  การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 3(2-2-5)

  Urban Environment Management 

	 	 แนวคิดและทฤษฎีสำาคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

เมือง	ความหลากหลายทางชีวภาพ	ขีดความสามารถในการรองรับของ

ระบบนิเวศ	การจัดการคุณภาพอากาศ	การจัดการโครงสร้างพื้นฐานสี

เขียว	การจดัการพ้ืนท่ีชุม่นำา้	การจดัการพลงังาน	การจดัการของเสยี	การ

จัดการภัยพิบัติ	 แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

เครื่องมือและมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระ

ทบสิง่แวดล้อม	การประยกุต์ใช้เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศในการจดัการ

สิ่งแวดล้อมเมือง	ศึกษากรณีตัวอย่างจากในและต่างประเทศ

	 	 Significant	 concepts	 and	 theories	 regarding	

urban	environmental	management,	bio	diversities,	ecological	

accommodating	 capacity,	 air	 quality	management,	 green	

infrastructure	management,	wetland	management,	energy	

management,	waste	management,	 environmental	disaster	

management,	 environmental	management	plans,	 relevant	

organizations,	 environmental	 management	 tools	 and	

standards,	environmental	impact	assessment	and	applying	

geographic	 information	 system	 in	 urban	 environmental	

management;	cases	study	from	domestic	and	international

 1102 321 การประมาณราคาและการจัดการโครงการ 3(1-4-4)

  Cost Estimation and Project Management

	 	 วิธีการการประมาณราคางานก่อสร้างและเรียนรู้การ

บรหิารจัดการโครงการออกแบบชมุชนเมอืง	ทัง้ในพ้ืนทีข่นาดเลก็ไปจน

พืน้ทีข่นาดใหญ่ระดบัย่านของเมอืง	โดยการศกึษาวธิกีารประมาณราคา

และทดลองทำาตวัอย่างการประมาณราคา	และจำาลองรูปแบบการบริหาร

จัดการผ่านการทำาโครงการออกแบบชุมชนเมือง	 เพื่อให้สามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

		 	 Construction	 cost	 estimation	method	 and	

construction	management	in	urban	architecture	projects	both	

for	 small	 to	 big	 urban	 areas	 through	 the	 study	 of	 cost	

estimation,	experimenting	on	cost	estimation,	and	imitating	

management	patterns	through	urban	design	projects	in	order	

to	efficiently	apply	in	urban	design	

 1102 415 โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งในเมือง 3(2-2-5)

  Urban Infrastructure and Transportation

	 	 หลกัการในการวางผงัโครงสร้างพืน้ฐานทีส่อดคล้องกบั

การใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงข่ายถนนภายในเมือง	 งานระบบ

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	เช่น	ระบบถนน	ระบบระบายนำ้า	ระบบบำาบัดนำ้า

เสยี	ระบบไฟฟ้า	ระบบประปา	ระบบกำาจดัขยะมลูฝอย	แนวคิดและหลกั

การที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการสัญจรในเขตเมือง	 เทคนิคและ

วิธีการในการออกแบบและวางผังระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานใน

เขตเมอืง	การวางแผนและการจดัการการขนส่งในเขตชมุชนเมอืงอย่าง

ยั่งยืน	 ระบบการขนส่งและความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

เมอืง	ระบบขนส่งสาธารณะ	การออกแบบระบบถนนและเส้นทางสญัจร

ทีส่อดคล้องกบัภูมิสณัฐานของพืน้ที	่ศึกษากรณีตวัอย่างจากในและต่าง

ประเทศ

	 	 principles	of	infrastructure	planning	considering	

land	use	and	road	network;	infrastructure	i.e.	road	system,	

water	 drainage,	 sewage	 treatment,	 electricity	 and	water	

system,	waste	disposal	system;	techniques	and	methodology	

of	transportation	and	infrastructure	planning;	measures,	laws,	

and	organizations	related	to	transportation	and	infrastructure	

planning;	Concepts	and	principles	of	travelling	and	movement	

in	urban	area;	planning	and	operating	urban	transportation	

towards	 sustainability;	 the	 relationship	 of	 transportation	

system	 and	 urban	 land	 use;	 public	 transportation;	 road	

network	design	and	topography;	cases	study	from	domestic	

and	international

 1102 416 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง  3(3-0-6)

  Professional Practicum for Urban Architecture

	 	 บทบาทความรับผิดชอบ	จรรยาบรรณ	กฎหมาย	และ

มาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีด้านสถาปัตยกรรมผงัเมอืง	การเตรยีม

ความพร้อมสำาหรับการฝึกงาน	 การจัดเตรียมประวัติและเอกสาร

รวบรวมผลงาน	การเรียนรู้มาตรฐานการปฏิบัติตนและบุคลิกภาพที่

เหมาะสม
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	 	 The	 roles,	 responsibilities,	 ethics,	 laws	 and	

standards	of	professional	practices	in	urban	architecture.	The	

process	of	preparation	for	professional	practice	i.e.	making	

resume	 and	 port	 folio,	 learning	 the	 standard	 of	 proper	

behaviors	and	charactors

 1102 417 สัมมนา: การออกแบบโครงการ 3(1-4-4)

  Seminar: Project Approach 

	 	 สัมมนาแนวทางการกำาหนดโครงการวิทยานิพนธ์ตาม

ประเด็นที่สำาคัญ	ทั้งโครงการฟื้นฟูบูรณะเมือง	การพัฒนาเมืองขึ้นใหม่	

การแก้ไขปรับปรุง	พื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมของเมือง	หรือการอนุรักษ์

บริเวณที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	ประวัติศาสตร์หรือ

โบราณคด	ีระบบนเิวศ	สิง่แวดล้อม	และโครงการพัฒนาเมืองเพ่ือพฒันา

พืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมต่อการรองรบัการขยายตัวของเมือง	และรองรับ

ต่อการพฒันา	ทัง้การสร้างเมอืงใหม่	การพฒันานคิมอตุสาหกรรม	และ

การพัฒนาชุมชนบริวาร	ตลอดจนการออกแบบเมืองปรับตัวเพื่อพร้อม

รับความเสี่ยงต่อสถานการณ์ภัยพิบัติ

	 	 Seminar	on	guidelines	based	on	thesis	projects	

and	related	to	the	important	keys	including	urban	renewal,	

urban	development,	urban	redevelopment	in	degradation	area	

or	 urban	 conservation	 around	 the	 areas	 of	 valuable	 arts,	

architecture,	history	 or	 archeology,	 ecology,	 environment,	

and	urban	development	projects	to	develop	suitable	areas	for	

the	 preparation	 of	 the	 urban	 expansion	 and	 support	 for	

development	both	building	new	cities	and	industrial	estate	

development	and	the	development	of	satellite	communities	

as	well	as	the	urban	design	to	adapt	for	the	risk	of	disaster	

situations

 1102 512 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง 6(0-12-6)

  Professional Practice for Urban Architecture

เงื่อนไขของรายวิชา : 1 102  412  การออกแบบ

สถาปัตยกรรมผังเมือง 3

Prerequisite :1102 412 Urban Design 3

	 	 การฝึกงานวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมผงัเมอืงกบัหน่วย

งาน	และผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพที่คณะฯ	ให้ความเห็นชอบ	ผู้รับเข้า

ฝึกงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินผลร่วมกัน

	 	 Training	in	urban	architecture	with	organizations	

and	the	professionals	approved	by	the	faculty;	trainers	and	

responsible	 faculty	members	 collaboratively	 evaluate	 the	

training’s	result.

 1102 513 การบริหารจัดการเมือง 3(3-0-6) 

  Urban Management 

	 	 หลักการ	แนวทาง	มาตรการด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการเมือง	 อาทิ	 มาตรการด้านสังคม	 มาตรการด้าน

เศรษฐศาสตร์	และมาตรการด้านกฎหมาย	ศึกษาโครงสร้างอำานาจและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเมือง	 รวมทั้งนโยบายและ

ทศิทางการพฒันาของรฐัทีม่ผีลต่อเมอืง	กฎหมาย	กฎกระทรวง	และข้อ

บงัคับทีเ่ก่ียวข้อง	การบงัคบัใช้กฎหมายผงัเมอืงในประเทศไทย	แนวทาง

ในการนำาแผนไปสูก่ารปฏบิตั	ิรปูแบบการบรหิารจดัการ	องค์กรทีร่บัผดิ

ชอบ	 การจัดช่วงระยะเวลาในการพัฒนา	 การลงทุนและแหล่งงบ

ประมาณ	กลไกการควบคุมด้วยกฎหมาย	เทคนิค	วิธีการ	และกลยุทธ์	

ในการนำาแผนและผังไปปฏิบัติ	รวมถึงกรณีศึกษาในและต่างประเทศ

	 	 Principles,	guidelines	and	measures	regarding	

urban	management	i.e.	social	measure,	economic	measure,	

and	legal	measure;	study	power	structure	and	roles	of	relevant	

organizations	 including	 projection	 and	 policies	 of	 the	

government	 that	 effect	urban	development;	Relevant	 laws	

and	regulation;	The	application	of	planning	laws	in	Thailand;	

Urban	 implementation;	 Urban	management	 and	 urban	

organization;	Phasing	and	funding;	Legal	protocal;	Techniques	

methods	 and	 strategies	 for	 implementation;	 ;	 cases	 study	

from	domestic	and	international

 1102 514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับการท�า 3(1-4-4) 

  วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง

  Thesis Research and Methodology for Urban  

  Design

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 412 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมผังเมือง 3

Prerequisite :  1102 412 Urban Design 3

	 	 กระบวนการและเครือ่งมอืในการวจัิยทางสถาปัตยกรรม

ผังเมือง	การเขียนโครงการวิจัย	 การกำาหนดหัวข้อเร่ือง	 ปัญหา	 โจทย์

และวตัถปุระสงค์ของการวจิยั	การทบทวนวรรณกรรม	การรวบรวมและ

การวเิคราะห์ข้อมูล	การนำาเสนอผลการวเิคราะห์	การแปลความและการ

สรุปผลการวิจัย	การเขียนรายงานการวิจัย

	 	 Research	process,	tools	and	methodology	to	be	

applied	 to	 the	 study	of	 urban	design,	writing	 of	 research	

projects,	 setting	 research	 topics,	 problems,	 questions	 and	

objectives;	 literature	 review,	data	 collection	 and	analyses,	

presentation	 of	 analytical	 results,	 interpretation	 and	

conclusion	of	research;	writing	research	reports.
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 1109 001 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Cultural Landscape and Tourism 

	 	 ความหมาย	ความสำาคญั	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีทีเ่กีย่วข้องกบั

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม	 การจำาแนกประเภท	 องค์ประกอบ	 การประเมิน

คุณค่า	 แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม	การเชื่อมโยงภูมิทัศน์

วัฒนธรรมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	 รวมทั้งความหมาย	 และ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนรูปแบบต่าง	ๆ	อาทิ	การท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศ	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร	 เป็นต้น	 เน้นรูปแบบการพัฒนาการท่องเท่ียว

โดยชุมชนเป็นฐาน

	 	 Definition,	importance,	concepts	and	thories	of	

cultural	 landscape;	Category,	assessment	and	guideline	to	

operationalize	cultural	landscape;	The	connection	of	cultural	

landscape	and	tourism	development;	Definition	and	concepts	

of	 local	 tourism	 i.e.	 ecotourism,	 cultural	 tourism,	 health	

tourism,	agritourism,	gastronomy	tourism	etc.

 1109 002 นวัตกรรมเพื่อสังคมและการเป็น 3(2-2-5) 

  ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมือง

  Social Innovation and Entrepreneurship for  

  Urban development 

	 	 รูปแบบการปฏิบัติ	 กระบวนการ	 ข้อกฎหมาย	การให้

บริการของผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมือง	 โดยการประยุกต์ความ

คดิใหม่และใช้เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม	กลไกการพฒันาโจทย์สงัคม	แผน

ธุรกิจเพ่ือสังคม	การพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบ	 โครงการนำาร่อง	การใช้

เทคโนโลยีในการพัฒนาสินทรัพย์	 เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเติบโตและ

โอกาสการแข่งขัน	เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ยกระดับชีวิตชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม	นำาไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม	โดยใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่าที่สุด

	 	 Procedures,	 processes,	 laws	 and	 service	

providing	of	urban	development	entreprenuers	to	apply	new	

ideas	and	technology;	the	mechanisms	of	social	problems,	

the	business	plan	that	aims	for	social	benefits,	the	process	of	

implementation	from	concept	to	pioneer	project,	the	use	of	

technology	 in	 developing	 local	 assets	 aiming	 to	 increase	

competitiveness,	to	reach	target	groups	and	improve	living	

conditions	with	environmental	concerns,	social	equity	and	

efficient	use	of	resources

 1109 003 ประวัติศาสตร์ศิลป์  3(3-0-6) 

  History of Art 

	 	 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแนวความคิดทาง

ศิลปะตะวนัออกและตะวนัตกตัง้แต่สมัยก่อนประวตัศิาสตร์จนถงึสมัย

ปฏิวัติอุตสาหกรรม

	 	 History	and	development	in	concepts	of	eastern	

and	western	arts	from	pre-historic	period	until	the	industrial	

revolution	period

 1109 004 คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับงาน 3(3-0-6) 

  ออกแบบสถาปัตยกรรม

  Eastern Beliefs for Architectural Design

	 	 คติความเชื่อของสถาปัตยกรรมตะวันออกและคติใน

การจดัชยัภมูขิองไทยในงานออกแบบ	งานวางผงัและภมูทิศัน์การนำาไป

ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

	 	 Beliefs	 in	 eastern	 architecture	 and	beliefs	 of	

location	 strategies	 in	 Thailand	 in	 design,	 planning	 and	

landscape;	application	for	architectural	design

 1109 005 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น 3(1-4-4)

  Thai Vernacular Architecture

	 	 รปูแบบสถาปัตยกรรมไทยพืน้ถิน่	นเิวศวฒันธรรม	การ

ตั้งถิ่นฐาน	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 วัสดุและการก่อสร้าง	 การ

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

	 	 The	 vernacular	 Thai	 architecture;	 ecological	

culture;	 habitation;	 physical	 environment;	materials	 and	

construction;	application	in	design

 1109 006 แบบจ�าลองสารสนเทศอาคาร 3(1-4-4) 

  Building Information Modelling

	 	 การใช้สารสนเทศจำาลองข้อมลูอาคาร	เพือ่การออกแบบ

สถาปัตยกรรม	การจัดทำารายการก่อสร้าง	และควบคุมการก่อสร้าง

	 	 Building	information	modelling	for	architectural	

design;	development	of	construction	specification	and	super-

vision

 1109 007 สีในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  3(1-4-6)

  Color in Interior Architecture

	 	 การฝึกปฏิบัติจากการศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการ

เลือกใช้สีที่ส่งผลต่อการรับรู้	 ทฤษฎีสี	 รูปแบบโครงสี	 จิตวิทยาสี	 แนว

โน้มในการออกแบบสี	การประยุกต์ใช้สีในงานสถาปัตยกรรมภายใน
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	 	 Practice	from	study	of	principle	and	selection	of	

color	that	affecting	human	perceptions.	Color	theory,	color	

scheme,	psychology,	trends	in	color	design,	and	applying	in	

interior	architecture

 1109 008 สุนทรียศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6)

  Interior Architectural Aesthetic

	 	 การศกึษาความหมายของสนุทรยีศาสตร์	ความสมัพนัธ์

ของคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์กับการสร้างสรรค์	 ทฤษฎีของรูปแบบ	

ทฤษฎปีระสบการณ์	ทฤษฎปีฏสิมัพนัธ์ทางสนุทรยีะของวจิติรศลิป์และ

ประยุกต์ศิลป์ที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

	 	 Study	of	meaning	of	aesthetics,	relationships	of	

aesthetic	value	with	creativity,	theory	of	Form,	experience	

theory,	aesthetic	Interaction	theory	of	fine	arts	and	applied	

arts	that	affecting	interior	architectural	design

 1109 009 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์  3(1-4-6)

  Folk Creative Wisdom

	 	 การฝึกปฏิบัติจากการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	

ต้นทุนทางวัฒนธรรม	 คุณค่าในวิถีชีวิต	 และวัฒนธรรมท้องถิ่น	 การ

สร้างสรรค์ผ่านกลไกแนวคิด	เศรษฐกิจและสังคม	การวิเคราะห์มูลค่า

ทรัพยากรที่มีอยู่	การประยุกต์สู่การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

	 	 Practice	from	the	study	of	folk	creative	wisdom,	

cultural	capital,	the	value	in	local	life	and	culture,	Creativity	

through	 conceptual	mechanisms,	 economy,	 and	 society,	

analysis	 of	 available	 resources,	 and	 applying	 in	 interior	

architectural	design

 1109 010 ระบบธรรมชาติกับภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)

  Natural Systems and Landscape Architecture

	 	 ระบบของธรรมชาติและกระบวนการตามธรรมชาติที่มี

ผลต่องานภูมิสถาปัตยกรรม	 ผลกระทบของการพัฒนางานภูมิ

สถาปัตยกรรมต่อระบบนิเวศ	 และการประเมินผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม

	 	 Natural	 system	and	natural	 process	 affecting	

landscape	architecture;	impacts	from	landscape	architectural	

development	on	ecological	system	and	assessment	of	envi-

ronmental	impacts

 1109 011 ภูมิทัศน์พื้นฐาน  3(3-0-6)

  Fundamental Landscape 

	 	 นยิาม	ความหมายของภมูทิศัน์	พืน้ฐานการออกแบบภมูิ

ทัศน์	หลักการออกแบบภูมิทัศน์	การออกแบบ	ขั้นตอนการออกแบบ

	 	 Definitions	of	the	Landscape;	Landscape	Design	

Basics;	Principles	of	Landscape	Design,	Design	and	Design	

process.

 1109 012 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ 3(1-4-4)

  Photography for Design 

	 	 วิธีการถ่ายภาพเบื้องต้น	กระบวนการสร้างภาพพื้นฐาน	

การใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน	 รวมทั้งศึกษา

เทคนิคการถ่ายภาพแบบต่าง	ๆ	 เช่น	การถ่ายภาพหุ่นนิ่ง	การถ่ายภาพ

แฟชั่น	การถ่ายภาพบุคคล	ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่	โดยเน้นการ

จดัแสงไฟประดษิฐ์	รวมทัง้เทคนคิการควบคมุแสงในการถ่ายภาพแบบ

ต่าง	ๆ 	เพ่ือการสือ่สาร	แสดงความหมายของภาพถ่าย	และการประยกุต์

ใช้ในงานด้านนฤมิตศิลป์

	 	 Basic	photography,	image	making	process,	the	

use	 of	 add-on	 equipment	 and	 techniques	 for	 a	 variety	 of	

photo	 shootings	 such	 as	 model	 photo	 shoot,	 fashion	

photography	 and	portraiture,	 photography	 in	 outdoor	 and	

controlled	environment,	photography	for	communication	and	

creative	arts	

 1109 013 การออกแบบตัวละคร 3(1-4-4)

  Character Design

	 	 เรยีนรูห้ลกัการและการปฏบิตักิารค้นหาเอกลกัษณ์เพ่ือ

เสรมิสร้างความคดิสร้างสรรค์	รวมทัง้การพฒันามมุมองส่วนบคุคลใน

การออกแบบตัวละครในรูปแบบต่าง	ๆ	ตั้งแต่การค้นหาแรงบันดาลใจ	

และแนวคิดในการออกแบบ	การสร้างพื้นฐานและที่มาของบุคลิกภาพ

ของตัวละครแต่ละรูปแบบ	ด้วยเทคนิคที่มีการพัฒนาตัวละครให้เป็น

เอกลกัษณ์	และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานอนัเป็นรปูธรรมได้

	 	 Principles	and	practice	of	inventive	originality	

for	character	design,	development	of	individual	perception	

in	character	design	from	inspiration	to	concept	generation,	

character	personality	development	and	presentation	

 1109 014 เทคนิคการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 3(1-4-4)

  Ceramic Design Techniques 

	 	 กระบวนการสร้างสรรค์งานเคร่ืองปั้นดินเผาในระบบ

อุตสาหกรรม	ทีม่กีารใช้เคร่ืองมือแบบต่าง	ๆ 	การพฒันารูปทรง	ลวดลาย	

การตกแต่งผวิด้วยสเีคลอืบ	การขึน้รูปด้วยการใช้แม่พมิพ์	การหล่อสลปิ	

เพื่อขึ้นรูป	 มุ ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยและความงาม	 รวมทั้งการฝึก

ออกแบบที่เน้นการผลิตได้ในแบบอุตสาหกรรม

	 	 Industrial	 ceramic	 process	 system,	 ceramic	

equipment	usage,	development	 of	 shapes	and	patterns	 in	

ceramic	making,	molding	and	slip	casting,	glazing	techniques,	

design	process	for	industrial	production
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 1109 015 การออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการ 3(1-4-4) 

  และที่แสดงสินค้า

  Exhibition and Display Design

	 	 ทฤษฎแีละหลกัปฏิบัติในการวางแผนการออกแบบและ

การจัดแสดงนิทรรศการแบบต่าง	ๆ	 รวมท้ังการจัดท่ีแสดงสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์	 และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง	 การฝึกการออกแบบและจัด

นิทรรศการ	 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์	 ฝึกออกแบบชุด

สำาเร็จรูปเพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการ

	 	 Theories	and	principles	in	designing	plan	and	

setting	up	exhibitions,	product	display	and	related	activities,	

practice	in	designing	and	setting	up	exhibitions	for	product	

announcement,	prefabricated	models	for	exhibition

 1109 016 การส�ารวจในงานก่อสร้าง  3(2-2-5)

  Surveying in Construction 

	 	 หลักการและทฤษฎีการสำารวจเพื่อการก่อสร้าง	 เครื่อง

มือที่ใช้ในงานสำารวจ	การวัดระยะทาง	การถ่ายระดับด้วยกล้องระดับ	

การใช้กล้องวัดมุมและการประยุกต์ใช้ในการก่อสร้าง	การทำาเส้นช้ัน

ความสูง	การคำานวณพื้นที่และปริมาตรงานดิน

	 	 Principles	 and	 theories	 of	 surveying	 for	

construction,	 tools	and	 instruments	 in	surveying,	distance	

measurement,	leveling,	angle	instruments	and	applications	

in	construction,	contour,	area	and	volume	computations	

 1109 017 การเพิ่มผลิตภาพและการบริหารทรัพยากร  3(3-0-6)

  Productivity Improvement and Resource  

  Management 

	 	 ทฤษฎี	 หลักการ	 การวินิจฉัยปัญหาผลิตภาพและการ

ปรบัปรงุผลติภาพงานก่อสร้างภาคสนาม	การปรบัปรงุผลติภาพโดยการ

ศกึษางาน	ผงัสายใย	ผงัการเคลือ่นทีแ่ละแผนภมิูกระบวนการผลติ	การ

วัดและศึกษาเวลาการทำางานของทีมงาน	การบริหารทรัพยากรในงาน

ก่อสร้าง	ทฤษฎีพัสดุคงคลัง	การจำาลองสถานการณ์งานก่อสร้าง

	 	 Theories,	 Principles,	 Failing	 Productivity	

Diagnosis,	 and	Productivity	 Improvement	 in	 construction	

fields.	 Productivity	 Improvement	 by	Work	 Study,	 String	

Diagram,	Flow	Diagram,	and	Process	Chart.	Work	Measurement	

and	Time	Study	in	Construction	Crew.	Resource	Management	

in	 Construction	 Projects.	 Theory	 of	Material	 Inventory.	

Construction	Simulations

 1109 018 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   3(3-0-6)

  Project Feasibility Study

	 	 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านอุปสงค์-ตลาด	ด้าน

เทคนิค	ด้านการเงิน	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสิ่งแวดล้อม	และด้านสังคม	

การจัดเตรียมเอกสารโครงการฯ	และการนำาเสนอโครงการฯ

	 	 	 Process	 of	 project	 feasibility	 study,	 project	

information	gathering.	Project	feasibility	study	in	demand-

market,	 technique,	 finance,	 economy,	 environment,	 and	

social.	Project	document	preparation	and	Presentation

 1109 019 การวางแผนงานและควบคุมงานโครงการ 3(3-0-6)

  Project Planning and Control 

	 	 ขัน้ตอนในการจดัทำาแผนงานก่อสร้าง	การจดัองค์กรใน

หน่วยงานก่อสร้าง	การวางแผนงานโดยใช้	 แผนงานแบบ	Bar-Chart	

CPM	 และอ่ืน	 ๆ	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนงาน

ก่อสร้าง	 การติดตามผลงานและการควบคุมงานก่อสร้าง	 การควบคุม

ค่าใช้จ่าย	และกำาหนดเวลา	การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง

	 	 	Process	of	construction	planning,	construction	

organizations,	construction	planning	by	bar-chart,	CPM,	etc.	

and	 construction	 planning	 by	 computer	 application.	

Construction	monitoring	 and	 control.	 Budget	 control	 and	

schedule,	and	construction	productivity	improvement

1109 020 การประมาณราคาก่อสร้าง 3(2-2-5)

   Construction Estimation 

	 	 หลกัการและวธิกีารประมาณราคา	การประมาณราคาใน

ขั้นตอนต่าง	ๆ	เช่น	ช่วงกำาหนดโครงการ	ช่วงออกแบบ	และช่วงดำาเนิน

การก่อสร้าง	ศึกษาการประมาณราคาแบบหยาบ	แบบละเอียด	การจัด

หมวดหมู่	 แยกแยะวัสดุก่อสร้างและค่าแรง	การทำาตารางปริมาณงาน	

(BOQ)	การหาแหล่งข้อมลูราคาวสัดุก่อสร้างและค่าแรง	เพือ่นำาไปสูก่าร

ควบคุมการใช้จ่ายการก่อสร้าง	 รวมถึงการศึกษาขอบเขตและความ

สัมพันธ์ขององค์กรต่าง	ๆ	ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

	 	 Principles	 and	 methods	 of	 construction	

estimation.	 Process	 of	 the	 estimation	 such	 as	 defining	

conceptual	projects,	design,	and	construction.	The	estimation	

in	drafts	and	in	details	of	information.	Categorizing,	grouping,	

classifying	construction	materials	and	labors.	Preparing	bill	

of	 quantity	 (BOQ).	 Searching	 sources	 and	 information	 of	

construction	materials	 for	 cost	 controls	 of	 a	 construction	

project.	 Studying	 scopes	 and	 organizations	 related	 to	

stakeholders	in	construction	industry
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 1109 021 การส�ารวจปริมาณงานก่อสร้างและ 3(2-2-5) 

  วิเคราะห์ราคา

  Quantity Survey and Cost Analysis

	 	 หลักการและทฤษฎีการสำารวจปริมาณเพื่อการวางแผน

ก่อสร้าง	การถอดปริมาณวัสดุหน้างาน	การศึกษาขั้นตอนการก่อสร้าง

และการวางแผน	การจัดซื้อ/จ้าง	การจัดส่งวัสดุและเครื่องจักรเพื่อเข้า

หน้างาน	การเปรียบเทียบราคา	การเตรียมเอกสารการจัดซื้อ/จ้างผู้รับ

เหมาย่อยหน้างาน	

	 	 Principles	and	theories	of	quantity	surveying	for	

construction	planning,	 on-site	 quantity	 take-off,	 studying	

construction	method	statement	and	planning,	construction	

procurements	and	deliveries	for	materials	and	equipment’s	

to	 the	 project	 site,	 budget/cost	 comparisons,	 preparing	

documents	for	on-site	contractors	

 1109 022 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 3(3-0-6) 

  Procurement and Contracts Management

	 	 ศึกษาหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน	รูปแบบ

และขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง	 ศึกษากฎหมายท่ัวไป	กฎหมายก่อสร้าง	

ข้อกำาหนด	และมาตรฐานทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบังานก่อสร้าง	วธิกีารเขยีน

สญัญาและข้อกำาหนดในการก่อสร้าง	การทำาสญัญางานก่อสร้าง	และวธิี

การส่งงานแบบต่าง	ๆ	

	 	 Principles	of	procurement	of	government	and	

private	 sectors.	 Procurement	 deliveries	 and	 processes.	

Studying	general	law	and	regulation.	Studying	law,	regulation	

and	 standard	 in	 construction	 industry.	 Construction	

contracting	practices	and	construction	contracts	and	delivery	

method

 1109 023 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ 3(3-0-6)  

  ปลอดภัยในงานก่อสร้าง

  Occupational Health and Safety in Construction

	 	 การประยกุต์ใช้ในงานอาชวีอนามัย	ความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม	 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	หลักในการ

วางแผนทางอาชีวอนามัย	 การดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยใน

อตุสาหกรรมก่อสร้าง	บทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานด้านอาชวีอนามยั

ท้ังภาครัฐ	 เอกชน	และองค์กรต่างประเทศ	มาตรฐานแรงงานระหว่าง

ประเทศ	 และมาตรฐานแรงงานไทย	 (มรท.	 8000)	 การจัดการอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ

	 	 Application	principles	 in	occupational	health,	

safety	 and	 environment,	 laws	 and	 related	 regulations,	

principles	 in	 occupational	 health	 planning,	 occupational	

health	services	in	construction	industry,	role	and	functions	

of	government	organizations,	private	sectors,	and	international	

organizations	 related	 to	 occupational	 health,	 international	

and	Thai	Labor	Standards	 (TLS	8000),	occupational	health	

and	safety	management	of	workers	in	industries
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โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ       

	 	 2.1	 วิชาแกนสาขา

	 	 2.2	 วิชาเอก

	 	 	 2.2.1	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 2.2.2	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 96  หน่วยกิต

63		หน่วยกิต

12		หน่วยกิต

21		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกนสาขา จ�านวน 63 หน่วยกิต

	 1103	101	 การวาดภาพขั้นมูลฐาน	 3(1-4-4)	

	 	 Fundamental	of	Drawing	

	 1103	102	 การวาดภาพขั้นสูง	 3(1-4-4)

	 	 Advanced	Drawing	

	 1103	103	 การออกแบบขั้นมูลฐาน		 3(1-4-4)

	 	 Fundamental	of	Design		

	 1103	104	 การออกแบบขั้นสูง	 3(1-4-4)	

	 	 Advanced	Design		

	 1103	105	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	1	 3(1-4-4)	

	 	 Computer	for	Design	1	

	 1103	106	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	2	 3(1-4-4)	

	 	 Computer	for	Design	2

	 1103	107	 ประวัติศาสตร์ศิลป์ส�าหรับนวัตกรรม	 3(3-0-6) 

	 	 การออกแบบ

	 	 History	of	Art	for	Design	Innovation		

	 1103	108	 ประวัติศาสตร์การออกแบบ	 3(3-0-6)	

	 	 History	of	Design	

	 1103	201	 การสื่อสารและการสร้างความหมายขั้นมูลฐาน	3(1-4-4)

	 	 Fundamental	of	Communication	and	Signification

	 1103	202	 วัสดุเพื่อการออกแบบขั้นมูลฐาน	 3(1-4-4)	

	 	 Fundamental	of	Material	for	Design	

	 1103	203	 การตกแต่งพื้นผิวขั้นมูลฐาน	 3(1-4-4)	

	 	 Fundamental	of	Surface	Design	

	 1103	204	 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 3(3-0-6)	

	 	 Creative	Thinking	and	Innovation	

	 1103	205	 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน		 3(1-4-4)	

	 	 Eco	Design	and	Sustainability	

	 1103	301	 การออกแบบบริการ	 3(1-4-4)	

	 	 Service	Design

	 1103	302	 การบูรณาการทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์	 3(1-4-4)	

	 	 Creative	Integrated	Marketing

	 1103	303	 การออกแบบด้วยทุนทางวัฒนธรรม	 3(1-4-4) 

	 	 อีสานสู่เชิงพาณิชย์

	 	 Design	with	Isan	Cultural	Capital	to	Commercialize

	 1103	401	 การวิจัยทางนวัตกรรมการออกแบบ		 3(1-4-4)	

	 	 Research	in	Design	Innovation

	 1103	402	 การสร้างตราสินค้า	 3(1-4-4)	

	 	 Brand	Building	

 

	 1103	403	 การฝึกงานวิชาชีพด้านนวัตกรรม	 3(0-480-0) 

	 	 การออกแบบ

	 	 Professional	Practice	in	Design	Innovation	

	 1103	404	 โครงงานนิสิตทางนวัตกรรมการออกแบบ	 6(1-10-7)	

	 	 Senior	Project	in	Design	Innovation	 	

  2.2 กลุ่มวิชาเอก

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ จ�านวน 12 หน่วยกิต

	 	 	 	 แบ่งกลุ่มวิชา	 3	กลุ่ม	 โดยให้นิสิตเลือกเรียนเพียง

หนึ่งกลุ่มวิชา	ประกอบด้วย	

 1. กลุ่มวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

  วิชาเอกบังคับ จ�านวน 12 หน่วยกิต 

	 1103	206		การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นมูลฐาน	 3(1-4-4)	

	 	 Fundamental	of	Visual	Communication	Design

	 1103	304	 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง	 3(1-4-4)	

	 	 Advanced	Visual	Communication	Design	

	 1103	307	 นวัตกรรมทางการออกแบบนิเทศศิลป์	 3(1-4-4)	

	 	 Innovation	in	Visual	Communication	Design

	 1103	405	 การเป็นผู้ประกอบการด้านการออกแบบ	 3(1-4-4) 

	 	 นิเทศศิลป์

	 	 Entrepreneurship	 in	Visual	 Communication	 

	 	 Design	

 2. กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม

  วิชาเอกบังคับ จ�านวน 12 หน่วยกิต

	 1103	207	 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม	 3(1-4-4) 

	 	 ขั้นมูลฐาน

	 Fundamental	of	Industrial	Craft	Product	Design

	 1103	305	 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม	 3(1-4-4) 

	 	 ขั้นสูง

	 	 Advanced	Industrial	Craft	Product	Design

	 1103	308	 นวัตกรรมทางการออกแบบเครื่องเรือน	 3(1-4-4) 

	 	 และของตกแต่ง

	 	 Innovation	 in	Furniture	 and	Decorative	 Items	 

	 	 Design	

	 1103	406		การเป็นผู้ประกอบการด้านการออกแบบ	 3(1-4-4) 

	 	 ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม

	 	 Entrepreneurship	 in	 Industrial	Craft	 Product	 

	 	 Design
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 3. กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

  วิชาเอกบังคับ จ�านวน 12 หน่วยกิต 

	 1103	208	 การออกแบบแฟชั่นขั้นมูลฐาน	 3(1-4-4)	

	 	 Fundamental	of	Fashion	Design	

	 1103	306	 การออกแบบแฟชั่นขั้นสูง	 3(1-4-4)	

 

	 	 Advanced	Fashion	Design

	 1103	309	 นวัตกรรมทางการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ		3(1-4-4)	

	 	 Innovation	in	Fashion	and	Textiles	Design

	 1103	407	 การเป็นผู้ประกอบการด้านแฟชั่นและสิ่งทอ	 3(1-4-4)

	 	 Entrepreneurship	in	Fashion	and	Textile	

   2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

	 1103	209	 นวัตกรรมจากภูมิปัญญาอีสาน		 3(3-0-6)

	 	 Innovation	from	Isan	Wisdom	

	 1103	210	 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์	 3(1-4-4)	

	 	 Computer	for	Visual	Communication	Design	

	 1103	211	 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์	 3(1-4-4) 

	 	 หัตถอุตสาหกรรม

	 	 Computer	for	Industrial	Craft	Product	Design	

	 1103	212	 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบแฟชั่น	 3(1-4-4) 

	 	 และสิ่งทอ

	 	 Computer	for	Fashion	and	Textile	Design

	 1103	213	 การผลิตสื่อดิจิทัล	 3(1-4-4)	

	 	 Digital	Media	Production		

	 1103	214	 การออกแบบส่วนต่อประสานและสร้าง	 3(1-4-4) 

	 	 ประสบการณ์ผู้ใช้งาน

	 	 UX	/	UI	Design		

	 1103	215		การออกแบบตกแต่งภายใน	 3(1-4-4)	

	 	 Interior	Decoration	Design	

	 1103	216	 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นถิ่น	3(1-4-4)	

	 	 Product	Design	from	Local	Wisdom	

	 1103	217	 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบเสื้อผ้าสร้างสรรค์	3(1-4-4)

	 	 Creative	Clothing	Prototyping	Technology	

	 1103	218	 เทคนิคการตัดและเย็บอย่างสร้างสรรค์	 3(1-4-4)

	 	 Creative	Cutting	and	Sewing	Techniques	

	 1103	310	 เศรษฐกิจหมุนเวียน	และธุรกิจเพื่อสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Circular	Economy	and	Social	Enterprise

	 1103	311		การออกแบบเพื่อมวลชน		 3(1-4-4)

	 	 Universal	Design

	 1103	312	 การถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์	 3(1-4-4)

	 	 Commercial	Photography	

	 1103	313	 การตัดต่อวิดิโอ	 3(1-4-4)

	 	 Video	Editing	

	 1103	314	 การตกแต่งภาพ	 3(1-4-4)

	 	 Photo	Retouching	

	 1103	315	 การสร้างสรรค์คอนเทนต์	 3(1-4-4)

	 	 Content	Creation	

	 1103	316	 นวัตกรรมการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	 3(1-4-4)

	 	 Innovative	Editorial	Design	

	 1103	317	 นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์	 3(1-4-4)

	 	 Innovative	Packaging	Design

	 1103	318	 การออกแบบและจัดการข้อมูลสารสนเทศ	 3(1-4-4)

	 	 Information	and	Data	Visualization	Design

	 1103	319	 การวาดภาพดิจิทัล	 3(1-4-4)

	 	 Digital	Painting

	 1103	320	 การออกแบบภาพประกอบ	 3(1-4-4)	

	 	 Illustration	Design

	 1103	321	 การออกแบบตัวละครและการประยุกต์	 3(1-4-4) 

	 	 ใช้เชิงพาณิชย์

	 	 	Character	Design	for	Merchandizing

	 1103	322	 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร	 3(1-4-4)

	 	 Lettering	and	Typography	Design

	 1103	323	 การออกแบบกราฟิกเพื่อตกแต่ง	 3(1-4-4) 

	 	 สภาพแวดล้อม

	 	 Environmental	Graphic	Design

	 1103	324	 การออกแบบเพื่อจัดแสดงสินค้าและ	 3(1-4-4)

	 	 การออกแบบนิทรรศการ

	 	 Visual	Merchandizing	and	Exhibition	Design	

	 1103	325	 การออกแบบเสมือนจริง	 3(1-4-4)

	 	 Virtual	Design	

	 1103	326	 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย	 3(1-4-4)

	 	 Interactive	and	Multimedia	Design	

	 1103	327	 การออกแบบของใช้และของตกแต่ง	 3(1-4-4)	

	 	 Decorative	Items	Design	

	 1103	328	 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกขั้นพื้นฐาน	 3(1-4-4)	

	 	 Basic	Ceramic	Design

	 1103	329	 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกขั้นสูง	 3(1-4-4)	

	 	 Advanced	Ceramic	Design

	 1103	330	 การออกแบบและผลิตงานไม้		 3(1-4-4)	

	 	 Wood	Work	Design

	 1103	331	 การออกแบบและผลิตงานเหล็ก	 3(1-4-4)

	 	 Metal	Work	Design

	 1103	332	 วัสดุผสมและการออกแบบวัสดุเชิงทดลอง	 3(1-4-4)	

	 	 Composite	and	Experimental	Material	Design
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	 1103	333	 การพิมพ์	3	มิติเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์		 3(1-4-4)

	 	 3D	Printing	for	Product	Design

	 1103	334	 การสร้างแบบจ�าลองเพื่อการออกแบบ		 3(1-4-4) 

	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 Model	Making	for	Product	Design

	 1103	335	 การออกแบบอุปกรณ์ให้แสงสว่าง	 3(1-4-4)	

	 	 Lighting	Device	Design	

	 1103	336	 บทบาทกระแสนิยมร่วมสมัยส�าหรับงานแฟชั่น	3(3-0-6) 

	 	 และสิ่งทอ

	 	 The	Role	 of	Contemporary	Trends	 in	Fashion	 

	 	 and	Textiles	

	 1103	337	 เทคนิคการสร้างงานบนหุ่นแบบมูลาจ	 3(1-4-4)

	 	 Moulage	Technique	 	

	 1103	338	 ภูมิปัญญาเครื่องแต่งกายและสิ่งทออีสาน	 3(3-0-6)

	 	 Wisdom	of	Isan	Costume	and	Textile

	 1103	339	 การออกแบบผ้าและสิ่งทอพื้นฐาน		 3(1-4-4)

	 	 Basic	Fabric	and	Textile	Design	

	 1103	340	 นวัตกรรมการออกแบบสิ่งทออีสาน		 3(1-4-4)

	 	 Innovative	Isan	Textile	Design

	 1103	341	 การออกแบบเครื่องประกอบการตกแต่ง	 3(1-4-4) 

	 	 ทางแฟชั่น

	 	 Fashion	Accessories	Design

	 1103	342	 การออกแบบเครื่องประดับ	 3(1-4-4)	

	 	 Jewelry	Design

	 1103	343	 การน�าเสนอรูปแบบทางแฟชั่น		 3(1-4-4)

	 	 Fashion	Styling	Presentation	

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 ให้นสิติเลอืกเรยีนจากหมวดวชิาเลอืกเสรหีรอืรายวชิาอืน่ทีเ่ปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 1109	001	 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Cultural	Landscape	and	Tourism	

	 1109	002		นวัตกรรมเพื่อสังคมและการเป็น	 3(2-2-5) 

	 	 ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมือง

	 	 Social	 Innovation	 and	 Entrepreneurship	 for	 

	 	 Urban	development	

	 1109	003	 ประวัติศาสตร์ศิลป์		 3(3-0-6)	

	 	 History	of	Art	

	 1109	004	 คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับ	 3(3-0-6) 

	 	 งานออกแบบสถาปัตยกรรม

	 	 Eastern	Beliefs	for	Architectural	Design	

	 1109	005	 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น	 3(1-4-4)

	 	 Thai	Vernacular	Architecture

	 1109	006	 แบบจ�าลองสารสนเทศอาคาร	 3(1-4-4)

	 	 Building	Information	Modelling	

	 1109	007	 สีในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน		 3(1-4-6)

	 	 Color	in	Interior	Architecture

	 1109	008		สุนทรียศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรมภายใน	 3(3-0-6)

	 	 Interior	Architectural	Aesthetic

	 1109	009	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์		 3(1-4-6)

	 	 Folk	Creative	Wisdom

	 1109	010	 ระบบธรรมชาติกับภูมิสถาปัตยกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Natural	Systems	and	Landscape	Architecture

	 1109	011	 ภูมิทัศน์พื้นฐาน		 3(3-0-6)

	 	 Fundamental	Landscape	

	 1109	012	 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ		 3(1-4-4)

	 	 Photography	for	Design	 	

	 1109	013	 การออกแบบตัวละคร	 3(1-4-4)

	 	 Character	Design	

	 1109	014	 เทคนิคการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา	 3(1-4-4)

	 	 Ceramic	Design	Techniques

	 1109	015		การออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการ	 3(1-4-4) 

	 	 และที่แสดงสินค้า

	 	 Exhibition	and	Display	Design

	 1109	016	 การส�ารวจในงานก่อสร้าง		 3(2-2-5)

	 	 Surveying	in	Construction	

	 1109	017	 การเพิ่มผลิตภาพและการบริหารทรัพยากร		 3(3-0-6)

	 	 Productivity	 Improvement	 and	 Resource	 

	 	 Management

	 1109	018	 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ		 3(3-0-6)

	 	 Project	Feasibility	Study

	 1109	019	 การวางแผนงานและควบคุมงานโครงการ	 3(3-0-6)

	 	 Project	Planning	and	Control

	 1109	020	 การประมาณราคาก่อสร้าง	 3(2-2-5)

	 		 Construction	Estimation

	 1109	021	 การส�ารวจปริมาณงานก่อสร้างและ		 3(2-2-5)

	 	 วิเคราะห์ราคา

	 	 Quantity	Survey	and	Cost	Analysis

	 1109	022		การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา	 3(3-0-6)

	 	 Procurement	and	Contracts	Management

	 1109	023	 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ	 3(3-0-6)

	 	 ปลอดภัยในงานก่อสร้าง

	 	 Occupational	Health	and	Safety	in	Construction
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แผนการศึกษา 
1. แผนการศึกษากลุ่มวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2

0041	022 การคิดเชิงออกแบบ	

Design	Thinking

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 12

1103	101 การวาดภาพขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Drawing	

3(1-4-4)

1103	103 การออกแบบขั้นมูลฐาน	

Fundamental	of	Design

3(1-4-4)

1103	105 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	1

Computer	for	Design	1

3(1-4-4)

1103	107 ประวัติศาสตร์ศิลป์ส�าหรับนวัตกรรมการออกแบบ

History	of	Art	for	Design	Innovation

3(3-0-6)

รวม 20
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ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0041	002	 0041	002	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2

0041	022	 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 12

1103	102 การวาดภาพขั้นสูง

Advanced	Drawing

3(1-4-4)

1103	104 การออกแบบขั้นสูง

Advanced	Design

3(1-4-4)

1103	106 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	2

Computer	for	Design	2

3(1-4-4)

1103	108 ประวัติศาสตร์การออกแบบ

History	of	Design

3(3-0-6)

รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 9

1103	201 การสื่อสารและการสร้างความหมายขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Communication	and	Signification

3(1-4-4)

1103	202 วัสดุเพื่อการออกแบบขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Material	for	Design

3(1-4-4)

1103	203 การตกแต่งพื้นผิวขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Surface	Design

3(1-4-4)

รวม 17
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ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 6

1103	204 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Creative	Thinking	and	Innovation

3(3-0-6)

1103	205 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Eco	Design	and	Sustainability

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกบังคับ 3

1103	206 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Visual	Communication	Design

3(1-4-4)

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกเลือก 6

รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 3

1103	301 การออกแบบบริการ	

Service	Design

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกบังคับ 3

1103	304 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง

Advanced	Visual	Communication	Design

3(1-4-4)

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกเลือก 9

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวม 18
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ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 6

1103	302 การบูรณาการทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์

Creative	Integrated	Marketing

3(1-4-4)

1103	303 การออกแบบด้วยทุนทางวัฒนธรรมอีสานสู่เชิงพาณิชย์	

Design	with	Isan	Cultural	Capital	to	Commercialize

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกบังคับ 3

1103	307 นวัตกรรมทางการออกแบบนิเทศศิลป์

Innovation	in	Visual	Communication	Design

3(1-4-4)

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกเลือก 6

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวม 18

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 9

1103	401 การวิจัยทางนวัตกรรมการออกแบบ	

Research	in	Design	Innovation

3(1-4-4)

1103	402 การสร้างตราสินค้า

Brand	Building

3(1-4-4)

1103	403 การฝึกงานวิชาชีพด้านนวัตกรรมการออกแบบ

Professional	Practice	in	Design	Innovation

3(0-480-0)

รวม 9

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 9

1103	404 โครงงานนิสิตทางนวัตกรรมการออกแบบ

Senior	Project	in	Design	Innovation

6(1-10-7)

1103	405 การเป็นผู้ประกอบการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์

Entrepreneurship	in	Visual	Communication	Design

3(1-4-4)

รวม 9
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2. แผนการศึกษากลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2

0041	022 การคิดเชิงออกแบบ	

Design	Thinking

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 12

1103	101 การวาดภาพขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Drawing	

3(1-4-4)

1103	103 การออกแบบขั้นมูลฐาน	

Fundamental	of	Design

3(1-4-4)

1103	105 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	1

Computer	for	Design	1

3(1-4-4)

1103	107 ประวัติศาสตร์ศิลป์ส�าหรับนวัตกรรมการออกแบบ

History	of	Art	for	Design	Innovation

3(3-0-6)

รวม 20
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ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0041	002	 0041	002	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2

0041	022	 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 12

1103	102 การวาดภาพขั้นสูง

Advanced	Drawing

3(1-4-4)

1103	104 การออกแบบขั้นสูง

Advanced	Design

3(1-4-4)

1103	106 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	2

Computer	for	Design	2

3(1-4-4)

1103	108 ประวัติศาสตร์การออกแบบ

History	of	Design

3(3-0-6)

รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 9

1103	201 การสื่อสารและการสร้างความหมายขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Communication	and	Signification

3(1-4-4)

1103	202 วัสดุเพื่อการออกแบบขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Material	for	Design

3(1-4-4)

1103	203 การตกแต่งพื้นผิวขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Surface	Design

3(1-4-4)

รวม 17
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ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 6

1103	204 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Creative	Thinking	and	Innovation

3(3-0-6)

1103	205 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Eco	Design	and	Sustainability

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกบังคับ 3

1103	207 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Industrial	Craft	Product	Design

3(1-4-4)

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกเลือก 6

รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 3

1103	301 การออกแบบบริการ	

Service	Design

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกบังคับ 3

1103	305 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมขั้นสูง

Advanced	Industrial	Craft	Product	Design

3(1-4-4)

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกเลือก 9

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 18
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ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 6

1103	302 การบูรณาการทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์

Creative	Integrated	Marketing

3(1-4-4)

1103	303 การออกแบบด้วยทุนทางวัฒนธรรมอีสานสู่เชิงพาณิชย์	

Design	with	Isan	Cultural	Capital	to	Commercialize

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกบังคับ 3

1103	308 นวัตกรรมทางการออกแบบเครื่องเรือนและของตกแต่ง

Innovation	in	Furniture	and	Decorative	Items	Design

3(1-4-4)

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกเลือก 6

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 18

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 9

1103	401 การวิจัยทางนวัตกรรมการออกแบบ	

Research	in	Design	Innovation

3(1-4-4)

1103	402 การสร้างตราสินค้า

Brand	Building

3(1-4-4)

1103	403 การฝึกงานวิชาชีพด้านนวัตกรรมการออกแบบ

Professional	Practice	in	Design	Innovation

3(0-480-0)

รวม 9
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ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 6

1103	404 โครงงานนิสิตทางนวัตกรรมการออกแบบ

Senior	Project	in	Design	Innovation	

6(1-10-7)

กลุ่มวิชาเอก	วิชาเอกบังคับ 3

1103	406 การเปน็ผูป้ระกอบการดา้นการออกแบบผลติภณัฑห์ตัถอตุสาหกรรม	Entrepreneurship	in	

Industrial	Craft	Product	Design

3(1-4-4)

รวม 9

3. แผนการศึกษากลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2

0041	022 การคิดเชิงออกแบบ	

Design	Thinking

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 12

1103	101 การวาดภาพขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Drawing	

3(1-4-4)

1103	103 การออกแบบขั้นมูลฐาน	

Fundamental	of	Design

3(1-4-4)

1103	105 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	1

Computer	for	Design	1

3(1-4-4)

1103	107 ประวัติศาสตร์ศิลป์ส�าหรับนวัตกรรมการออกแบบ

History	of	Art	for	Design	Innovation

3(3-0-6)

รวม 20
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ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0041	002	 0041	002	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2

0041	022	 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 12

1103	102 การวาดภาพขั้นสูง

Advanced	Drawing

3(1-4-4)

1103	104 การออกแบบขั้นสูง

Advanced	Design

3(1-4-4)

1103	106 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	2

Computer	for	Design	2

3(1-4-4)

1103	108 ประวัติศาสตร์การออกแบบ

History	of	Design

3(3-0-6)

รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 9

1103	201 การสื่อสารและการสร้างความหมายขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Communication	and	Signification

3(1-4-4)

1103	202 วัสดุเพื่อการออกแบบขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Material	for	Design

3(1-4-4)

1103	203 การตกแต่งพื้นผิวขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Surface	Design

3(1-4-4)

รวม 17
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ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 6

1103	204 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Creative	Thinking	and	Innovation

3(3-0-6)

1103	205 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Eco	Design	and	Sustainability

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกบังคับ 3

1103	208 การออกแบบแฟชั่นขั้นมูลฐาน

Fundamental	of	Fashion	Design

3(1-4-4)

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกเลือก 6

รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 3

1103	301 การออกแบบบริการ	

Service	Design

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 3

1103	306 การออกแบบแฟชั่นขั้นสูง

Advanced	Fashion	Design

3(1-4-4)

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกเลือก 9

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 18
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ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 6

1103	302 การบูรณาการทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์

Creative	Integrated	Marketing

3(1-4-4)

1103	303 การออกแบบด้วยทุนทางวัฒนธรรมอีสานสู่เชิงพาณิชย์	

Design	with	Isan	Cultural	Capital	to	Commercialize

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 3

1103	309 นวัตกรรมทางการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

Innovation	in	Fashion	and	Textiles	Design

3(1-4-4)

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอก วิชาเอกเลือก 6

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 18

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 9

1103	401 การวิจัยทางนวัตกรรมการออกแบบ	

Research	in	Design	Innovation

3(1-4-4)

1103	402 การสร้างตราสินค้า

Brand	Building

3(1-4-4)

1103	403 การฝึกงานวิชาชีพด้านนวัตกรรมการออกแบบ

Professional	Practice	in	Design	Innovation

3(0-480-0)

รวม 9
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ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกนสาขา 6

1103	404 โครงงานนิสิตทางนวัตกรรมการออกแบบ

Senior	Project	in	Design	Innovation

6(1-10-7)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 3

1103	407 การเป็นผู้ประกอบการด้านแฟชั่นและสิ่งทอ

Entrepreneurship	in	Fashion	and	Textile

3(1-4-4)

รวม 9
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดศึกษาทั่วไป

	 	 เป็นไปตามหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(ราย

ละเอียดดังเอกสารแนบ	ข)

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

   2.1 กลุ่มวิชาแกนสาขา  จ�านวน 63 หน่วยกิต

 1103 101 การวาดภาพขั้นมูลฐาน 3(1-4-4)

  Fundamental of Drawing

	 หลักการ	วิธีวาดเส้น	การให้น�้าหนัก	แสง	เงาและลักษณะพื้นผิวต่าง	

ๆ	ฝึกปฏิบัติวาดภาพรูปทรง	โครงสร้างจากธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์ที่

มนุษย์สร้างขึ้น	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอด	ตามสิ่งที่เห็น

	 	 Principles	and	technique	of	drawing,	valuing,	

lighting,	 shading,	 and	characteristics	 of	 textures,	practice	

drawing	shapes	and	form	of	natural	and	man-made	objects	

to	reflect	the	visual	experiences

 1103 102 การวาดภาพขั้นสูง 3(1-4-4)

  Advanced Drawing

	 	 การวาดภาพโดยใช้วสัด	ุอปุกรณ์	และเทคนคิต่าง	ๆ 	เพือ่

ถ่ายทอดความคิด	จินตนาการ	ตลอดจนฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการ

ออกแบบ	โดยเน้นไปทีล่กัษณะเฉพาะของตนเองตลอดจนการเขยีนภาพ

ฉายและทัศนียภาพขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิชา

ออกแบบขั้นสูงต่อไป

	 	 Different	drawing	techniques	with	a	variety	of	

materials	 and	 tools,	 to	 convey	 ideas,	 imagination	 and	

creativity	 in	 design,	 focusing	 on	 individuality,	 as	well	 as	

orthographic	 projection	 and	 perspective	 drawing	 and	 as	

a	basic	for	advanced	design

 1103 103 การออกแบบขั้นมูลฐาน  3(1-4-4)

  Fundamental of Design 

	 	 นิยามความหมายของการออกแบบ	 องค์ประกอบ

ทางการออกแบบ	ทฤษฎีสี	และหลักการออกแบบ	การใช้หลักการการ

ออกแบบและทฤษฎีสีในการจัดองค์ประกอบทางการออกแบบ	2	มิติ

เพ่ือให้เกิดความงามโดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดวางด้วยความคิด

สร้างสรรค์	การเลอืกโครงสรีวมทัง้จติวทิยาในการใช้ส	ีการท�างานอย่าง

มีระบบเพื่อสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบขั้นสูงต่อไป	

	 	 Definition	of	design,	elements	of	design,	color	

theory	and	design	principles.	Using	design	principles	and	

color	 theory	 to	 compose	 2D	 design	 elements	 to	 create	

beauty	by	focusing	on	creative	placement	process,	choosing	

a	 color	 scheme	 as	well	 as	 the	 psychology	 of	 color	 use,	

systematic	work	so	that	it	can	be	applied	in	advanced	design	

further.	

 1103 104 การออกแบบขั้นสูง 3(1-4-4)

  Advanced Design 

	 	 กระบวนการและหลกัการออกแบบ	3	มิต	ิการก่อตวัของ

รูปทรง	 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง	 สี	 แสงเงาและพื้นท่ีว่าง	 การ

ออกแบบรปูทรงโดยค�านงึถงึหลักการจดัองค์ประกอบศลิป์	เพือ่ให้เกดิ

ความงามและประโยชน์ใช้สอยอย่างสร้างสรรค์	

	 	 Design	 process,	 three-dimensional	 design	

principles	snd	the	formation	of	shapes.	Relationships	between	

shapes,	colors,	shadows,	and	space.	Designing	shapes	with	

regard	to	principles	of	design	to	create	beauty	and	creative	

usefulness

 1103 105 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 3(1-4-4)

  Computer for Design 1

	 	 หลักการพืน้ฐานส�าหรบังานคอมพวิเตอร์กราฟิก	พืน้ฐาน

การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์	การใช้ค�าสัง่	กระบวนการวาดรปู	ตกแต่ง

รูปภาพ	 สร้างสรรค์ภาพในรูปแบบ	 2	 มิติ	 ทั้งภาพเชิงเส้น	 Vector	

และภาพถ่าย	 Bitmap	 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ

สร้างสรรค์งาน

	 	 Basic	 principles	 of	 computer	 graphics,	 basic	

computer	programs,	drawing	and	retouching	2	dimensional	

images	of	both	of	linear	vector	and	bitmap	graphic,	application	

of	computer	programs	to	create	work

 1103 106 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 3(1-4-4)

  Computer for Design 2

	 	 พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานสาม

มติ	ิกระบวนการสร้างวตัถสุามมติ	ิการจดัองค์ประกอบวตัถสุามมติ	ิการ

ก�าหนดพื้นผิว	 การก�าหนดแสง	 การเรนเดอร์ภาพผลงานส�าเร็จ	 การ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติเพื่องานออกแบบ

	 	 Fundamentals	of	using	computer	programs	to	

create	3D	works,	the	process	of	creating	a	three-dimensional	

object,	3-dimensional	composition,	texture	application,	light	

and	shading,	as	well	as	its	applied	usage	for	3-dimensional	

design	

 1103 107 ประวัติศาสตร์ศิลป์ส�าหรับนวัตกรรม 3(3-0-6) 

  การออกแบบ

  History of Art for Design Innovation 

	 	 ความเป็นมา	ตลอดจนวิวฒันาการของศลิปะตะวนัออก

และตะวนัตก	ตัง้แต่ยคุก่อนประวตัศิาสตร์	จนถงึยคุปฏวิติัอตุสาหกรรม	

เน้นที่มา	แนวคิด	วิธีการ	เหตุปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลง	และอิทธิพล

ของวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ที่ส่งผลต่อรูปแบบทางศิลปกรรม	 สามารถ

วิเคราะห์แนวคิด	ที่มา	และเปรียบเทียบผลงานในยุคต่าง	ๆ	ได้
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	 	 History	 and	 the	 development	 of	 arts	 in	 the	

Western	and	Eastern	World,	from	prehistory	to	the	Industrial	

Revolution,	 study	philosophy	 and	 concepts,	methods	 and	

factors	of	changes	in	tradition	influencing	the	Western	and	

Eastern	arts,	as	well	as	a	conceptual	and	comparative	analysis	

of	artistic	creations	from	different	periods	

 1103 108 ประวัติศาสตร์การออกแบบ 3(3-0-6)

  History of Design

	 	 ประวตัคิวามเป็นมาของการออกแบบทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ออกแบบนเิทศศลิป์	การออกแบบผลติภณัฑ์รวมถงึแฟชัน่และสิง่ทอใน

ประเทศไทยและประเทศทางตะวนัตก	แนวคิด	สิง่แวดล้อม	สภาพสงัคม	

เศรษฐกจิ	ศาสนา	วฒันธรรมและเทคโนโลย	ีรวมไปถงึงานออกแบบใน

สาขาอื่น	ๆ	ที่มีผลต่อการออกแบบสร้างสรรค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

ประวัติและผลงานของนักออกแบบในแต่ละยุคสมัย

	 	 History	of	creative	arts	and	design	in	the	East	

and	 the	West,	 design	 development	 throughout	 history,	

interrelationships	between	creative	design	and	environment,	

society,	economy,	religion,	culture	and	technology,	as	well	

as	 design	 arts	 in	 other	 disciplines,	 study	 of	 renowned	

designers’	creations	

 1103 201 การสื่อสารและการสร้างความหมายขั้นมูลฐาน 3(1-4-4)

  Fundamental of Communication and Signification

	 	 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร	การสื่อสารเชิงภาพ	แนว

คดิสญัวทิยาและการสร้างความหมาย	รวมถงึความเป็นมา	นยิามความ

หมาย	 กระบวนการและหลักการออกแบบเครื่องหมายภาพ	 การ

ออกแบบเครือ่งหมายภาพประเภทต่าง	ๆ 	และการเลอืกใช้งานอัตลกัษณ์

ท้องถิ่นเพื่อการสื่อความหมาย

	 	 Concept	and	theories	of	communication,visual	

communication	 design,	 Semiology	 and	 Signification	

Concepts,	including	the	background,	definition,	process	and	

principles	of	sign	design.	Designing	different	types	of	sign	

and	choosing	the	use	of	local	identities	for	meaning.	

 1103 202 วัสดุเพื่อการออกแบบขั้นมูลฐาน 3(1-4-4)

  Fundamental of Material for Design

	 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับคุณสมบัติของวัสดุพื้นฐานท่ีจ�าเป็นต่อการ

ออกแบบ	ทัง้วสัดธุรรมชาตแิละวสัดสุงัเคราะห์	กรรมวธิกีารแปรรปู	การ

เชื่อมต่อ	 และการตกแต่งผิว	 การเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธี	 ท่ีเหมาะ

สมในการออกแบบที่สนองตอบในด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย	

ฝึกปฏิบัติตามกรรมวิธีของวัสดุ

	 	 Basic	materials	for	design,	of	both	natural	and	

synthetic	 origin,	 their	 processing,	welding,	 and	 surface	

treatment,	 how	 to	 select	materials	 suitable	 for	 the	design	

usage,	including	its	necessary	hand-on	practices

 1103 203 การตกแต่งพื้นผิวขั้นมูลฐาน 3(1-4-4)

  Fundamental of Surface Design

	 	 ลักษณะของพื้นผิวแบบสองมิติและสามมิติ	คุณสมบัติ

ด้านการมองเหน็และการสมัผสัของพืน้ผวิ	กระบวนการสร้างพืน้ผวิแบบ

สองมติแิละสามมติ	ิพืน้ฐานการสร้างลวดลาย	วสัดเุพือ่การสร้างพืน้ผวิ	

กระบวนการพิมพ์สองมิติและสามมิติ	การย้อมสี	การสร้างพื้นผิวด้วย

กระบวนการทางกล	ทางเคมี	และความร้อน	การประยุกต์ใช้พื้นผิวใน

งานออกแบบ

	 	 Characteristics	of	2	and	3	-	dimensional	surfaces,	

their	visual	and	haptic	perception,	as	well	as	their	creations,	

basic	pattern	making,	2	and	3	-	dimensional	printing,	surface	

dyeing,	surface	physical,	chemical,	and	thermal	treatments,	

including	their	application	for	design

 1103 204 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3(3-0-6)

  Creative Thinking and Innovation

	 	 ความหมายและความส�าคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์

และนวัตกรรม	 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 กระบวนการคิดเชิง

สร้างสรรค์เพ่ือน�าไปสูก่ารพัฒนานวตักรรม	กระบวนการสร้างนวตักรรม	

โดยเรียนรู้แนวคิดนวัตกรรมในอดีต	ปัจจุบัน	และแนวโน้มในอนาคต	

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบทางการค้า

	 	 Meaning	and	importance	of	Creative	Thinking	

and	Innovation,	creative	problem	solving,	creative	thinking	

process	 leading	 to	 innovation	 development,	 innovation	

process	by	 learning	about	 innovation	 ideas	 from	 the	past,	

present	 and	 future	 trends,	 Approaches	 for	 developing	

innovations	for	commercial	advantage

 1103 205 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  3(1-4-4)

  Eco Design and Sustainability 

	 	 ทฤษฎีและแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อม	 ระบบ

ความเชือ่และความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัสิง่แวดล้อม	ปรชัญาของการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเกี่ยวข้องต่อกระบวนการออกแบบในสาขาต่าง	ๆ	

ผลกระทบของพฤติกรรมมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อม	การแปรสภาพของ

วัสดุ	การน�ากลับมาใช้ใหม่	การทดแทน	การลดการสูญเสียวัสดุในการ

ขึน้รปูผลผลติ	รวมทัง้ทางเลอืกใช้กรรมวธิกีารผลติทีเ่หมาะสม	กฎหมาย

และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 Ecological	theories,	human	and	environmental	

relationship,	sustainability	philosophy,	human	effects	on	the	

ecology,	study	of	4Rs,	reducing	material	wastage	in	product	

forming	as	well	as	environmental	laws	and	regulations
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 1103 301 การออกแบบบริการ 3(1-4-4)

  Service Design

	 	 ความเป็นมา	ความหมาย	หลักการและพัฒนาการของ

การออกแบบบริการ	 การออกแบบ	 โดยเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง	

กระบวนการและเคร่ืองมือในการออกแบบบริการรวมถึงแผนผัง

ประสบการณ์	ของลกูค้า	การน�าเอาความคิดสร้างสรรค์มาสร้างแนวทาง

ในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางท่ีตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่

เป็นปัญหา	

	 	 Background,	 meaning, 	 principles	 and	

development	 of	 service	 design,	 human-centered	 design,	

processes	 and	 tools	 in	 service	design	 including	 customer	

journey	map.	 Bringing	 creativity	 to	 create	 solutions	 to	

problems	 to	provide	a	solution	 that	meets	user	needs	and	

problematic	situations	

 1103 302 การบูรณาการทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ 3(1-4-4)

  Creative Integrated Marketing

	 	 แนวความคิดทางการตลาดอย่างบูรณาการ	 เคร่ืองมือ

ทางการตลาดทีม่ปีระสทิธผิล	ในการร่วมสร้างคณุค่าจากต้น-กลาง-และ

ปลายน�้าที่ส่งมอบผ่านแบรนด์สู ่ลูกค้า	 การสื่อสารการตลาดอย่าง

บูรณาการ	การสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์	ช่องทางการ

ตลาดดจิทิลั	การตลาดในโลกของ	Metaverse	การเขียนแผนธรุกจิเพือ่

ธุรกิจออกแบบ

	 	 Concept	 of	 integrated	marketing,	 effective	

marketing	tools	to	co-create	the	value	proposition	from	the	

whole	supply	chain	through	brand	to	customers,	integrated	

marketing	communication,	building	engagement	between	

customers	and	brands,	digital	distribution	channel,	marketing	

in	the	world	of	Metaverse	writing	business	plan	for	design	

business

 1103 303 การออกแบบด้วยทุนทางวัฒนธรรม 3(1-4-4) 

  อีสานสู่เชิงพาณิชย์

  Design with Isan Cultural Capital to Commercialize

	 	 การออกแบบสร้างสรรค์โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม

อีสาน	 ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 บูรณาการความรู ้ทางด้าน

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม	สามารถน�ามาพฒันาให้เกดิคณุค่าและมลูค่า

ในเชิงพาณิชย์

	 	 Creative	 design	 using	 Isan	 cultural	 capital,	

combining	local	wisdom,	integrating	knowledge	of	technology	

and	 innovation	 that	 can	 be	 used	 to	 develop	 value	 and	

commercial	value

 1103 401 การวิจัยทางนวัตกรรมการออกแบบ  3(1-4-4)

  Research in Design Innovation

	 	 หลกัการและวทิยาระเบียบวธีิวจิยัทางการออกแบบ	การ

วิเคราะห์ปัญหาทางการออกแบบ	การศึกษารวบรวมและเรียบเรียง

ข้อมลูปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง	การน�าเสนอหวัข้อ	ความเป็นมาและความส�าคญั

ของ	ปัญหา	วตัถปุระสงค์	ขอบเขต	กรอบแนวคดิความเป็นไปได้ในการ

ออกแบบ	กระบวนการวิจัย	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตลอดจนการเลือกใช้

วทิยาระเบยีบวธีิวจิยัให้เหมาะสมกบัเน้ือหาทางนวตักรรมการออกแบบ

	 	 Principles	 and	design	 research	methodology,	

analyze	design	problems	and	related	factors,	collect	data	from	

various	 sources,	 and	 compile	 data,	 present	 thesis	 topic,	

statement	and	significance	of	the	problem,	objectives,	scope	

of	 the	 study,	 theoretical	 framework,	 benefit,	 research	

processes,	and	expected	results	as	well	as	the	selection	of	

methodologies	appropriate	to	the	content	of	the	creative	arts

 1103 402 การสร้างตราสินค้า 3(1-4-4)

  Brand Building

	 	 ความหมาย	ความส�าคญั	องค์ประกอบ	และขัน้ตอนการ

สร้างแบรนด์	 การสร้างอัตลักษณ์	 ของแบรนด์	 รวมถึงการออกแบบ

เครื่องมือและกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์	และการรีแบรนด์

	 	 Important	elements	of	branding	strategy	process,	

the	set	of	tools	and	strategies	used	for	presenting	brand	to	

the	consumers,	including	rebranding	

 1103 403 การฝึกงานวิชาชีพด้านนวัตกรรม 3(0-480-0) 

  การออกแบบ

  Professional Practice in Design Innovation

เงื่อนไขของรายวิชา : 1103 307 นวัตกรรมทางการ

ออกแบบนเิทศศลิป์ หรือ 1103 

308 นวัตกรรมการออกแบบ

เคร่ืองเรือนและของตกแต่ง 

หรือ 1103 309 นวัตกรรม

ทางการออกแบบแฟชั่นและ

สิ่งทอ 

Prerequisite : 1103 307 Innovation in 

Visual Communication 

Design or 1103 308 Innova-

tion in Furniture and 

Decorative Items Design 

or 1103 309 Innovation in 

Fashion and Textiles 

Design
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	 	 การเตรยีมความพร้อมก่อนการฝึกงานวชิาชพี	หลกัการ

ปฏิบัติ	จรรยาบรรณ	บทบาทความรับผิดชอบ	ระบบการท�างานและกฎ

ระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่สอดคล้องกับวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์หรือ

ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอรวมถึงการน�า

เสนอผลการปฏิบตังิานฝึกวชิาชพี	โดยต้องฝึกงานวชิาชพีทีเ่กีย่วข้องกบั

การออกแบบนิเทศศิลป์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบ

แฟชั่นและ	สิ่งทอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	480	ชั่วโมง

	 	 Preparation	of	vocational	training,	principles	of	

professional	 practice,	 code	 of	 ethics,	 role,	 responsibility,	

working	 system	 and	 regulations	 consistent	with	Visual	

Communication	 design,	 Product	 Design	 or	 Fashion	 and	

Textile	design	profession	and	the	presentation	of	professional	

practice	performance.	A	minimum	of	480	hours	of	internship	

related	to	Visual	Communication	design,	Product	Design	or	

Fashion	and	Textile	design	is	required

 1103 404 โครงงานนิสิตทางนวัตกรรมการออกแบบ 6(1-10-7)

  Senior Project in Design Innovation

เงื่อนไขของรายวิชา : 1103  401  การวิ จั ยทาง

นวัตกรรมการออกแบบ และ 

1103 403 การฝึกงานวิชาชีพ

ด้านนวัตกรรมการออกแบบ 

Prerequisite : 1103 401 Research in 

design Innovation, 1103 

403 Professional Practice 

in Design Innovation 

	 	 การปฏบิตังิานโครงงานนสิติทางนวตักรรมการออกแบบ	

ซึ่งเป็นโครงการศึกษาส่วนบุคคลท่ีให้นิสิตน�าเสนอหัวข้อโครงการใน

เรือ่งทีม่คีวามน่าสนใจและเกีย่วข้อง	รายงานการศึกษา	ค้นคว้า	วเิคราะห์

และสร้างสรรค์ผลงานทางนวัตกรรมการออกแบบอย่างเป็นระบบ	

การน�าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการโครงการเพื่อประเมินผล	รวมทั้ง

มีการเผยแพร่ผลงาน	

	 	 Individual	 projects	 for	 students	 in	 Innovation	

design,	presentations	of	related	and	interesting	topic,	research	

analysis	 and	 creation	 of	 the	works	 in	 Innovation	design,	

committee	evaluation	of	project	presentation,	exhibition	for	

displaying	their	works

  2.2 วิชาเอกบังคับ จ�านวน 12 หน่วยกิต

   1. กลุ่มวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

   วิชาเอกบังคับ จ�านวน 12 หน่วยกิต

 1103 206 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นมูลฐาน 3(1-4-4)

  Fundamental of Visual Communication Design

	 	 ความหมาย	ค�าศัพท์	นิยาม	และลักษณะงานออกแบบ

นเิทศศลิป์ประเภทต่าง	ๆ 	ความเป็นมา	ความส�าคญั	กระบวนการในการ

สร้างอัตลักษณ์ให้กับองค์กร	การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร	พื้นฐาน

การเลือกใช้ตัวอักษรและการสื่อสารบุคลิกภาพการออกแบบ	 การ

ประยุกต์ใช้งานในหลากหลายรูปแบบ	 รวมถึงการออกแบบคู่มืออัต

ลักษณ์องค์กร

	 	 Defination,	 terminology	 and	 types	 of	 Visual	

Communication	 Design,	meaning	 and	 types	 of	 visual	

communication	 design,	 theory	 of	 communication,	

interpretation,	 the	 basic	 design	 of	 the	 logo	 Including	

education	and	training	systems	design,	corporate	identity,	

application	in	a	variety	of	formats	including	design’s	corporate	

identity	manuals

 1103 304 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง 3(1-4-4)

  Advanced Visual Communication Design

เงื่อนไขของรายวิชา : 1103 206 การออกแบบนิเทศ

ศิลป์ขั้นมูลฐาน 

Prerequisite : 1103 206 Fundamental of 

Visual Communication 

Design

	 	 แนวคิด	หลักการ	บทบาท	ความส�าคัญ	 รูปแบบ	การ

วางแผน	การจัดการและการใช้เครื่องมือต่าง	ๆ	ของสื่อสมัยใหม่	 เน้น

ความรู้เกีย่วกบัการพัฒนา	การเลอืกใช้เคร่ืองมอืและช่องทางการสือ่สาร	

เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุในการสือ่สาร	การออกแบบสือ่สมยัใหม่แต่ละชนดิเพือ่

การแก้ปัญหาทางสังคมและการสื่อสารทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์

	 	 Principles,	 roles,	 planning,	management,	 and	

usage	of	modern	visual	communication	tool,	with	emphasis	

on	knowledge	development,	selection	of	best	communication.

Practice	designing	processes	suitable	for	each	type	of	modern	

media	for	creative	solutions	to	social	problems	and	marketing	

communications
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 1103 307 นวัตกรรมทางการออกแบบทางนิเทศศิลป์ 3(1-4-4)

  Innovation in Visual Communication Design

เงื่อนไขของรายวิชา : 1103 304 การออกแบบนิเทศ

ศิลป์ขั้นสูง

Prerequisite : 1103 304 Advanced Visual 

Communication Design 

	 	 หลกัการออกแบบทางนเิทศศลิป์และการประยกุต์ใช้งาน

กบักระบวนการเชงิทดลองกบัด้านการรบัรู้และประสาทสมัผสัของผูใ้ช้

งาน	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานออกแบบนิเทศศิลป์ท่ีผสมผสาน

กับ	สื่อร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์

	 	 Principles	of	visual	communication	design	and	

its	application	to	experimental	processes	with	user	perception	

and	 sensory.	 Technology	 and	 innovation	 in	 visual	

communication	 design	 that	 combine	 creatively	 with	

contemporary	media	

 

 1103 405 การเป็นผู้ประกอบการด้านการออกแบบ 3(1-4-4) 

  นิเทศศิลป์

  Entrepreneurship in Visual Communication  

  Design 

	 	 การเริม่ต้นการเป็นผูป้ระกอบการทางการออกแบบนเิทศ

ศิลป์อย่างเป็นขั้นตอน	การประเมินราคา	 การค�านวณค่าผลงานการ

ออกแบบ	การจดัการด้านเอกสารเสนอราคาและการสร้างความสมัพนัธ์	

ต่อลกูค้า	การจดัการสถานประกอบการ	กรณศีกึษาทีเ่สรมิประสบการณ์

การเรยีนรู	้รวมถงึการจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาของธรุกจิสร้างสรรค์

	 	 Process	of	starting	to	become	an	entrepreneur	

in	 visual	 communication	 design	 step	 by	 step,	 appraisal,	

calculation	of	the	design	cost,	bidding	document	management	

and	 customer	 relationship	management,	 establishment	

management,	 case	 studies	 that	 enhance	 the	 learning	

experience	 including	managing	 intellectual	 property	 of	

creative	businesses

   2. กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

   วิชาเอกบังคับ จ�านวน 12 หน่วยกิต

 1103 207 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 3(1-4-4) 

  ขั้นมูลฐาน

  Fundamental of Industrial Craft Product Design

	 	 งานหตัถอุตสาหกรรมตะวนัออกและตะวนัตก	หลกัการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์	 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์	 การวิเคราะห์

ปัญหา	การสร้างแนวคดิในการออกแบบ	การสร้างแบบจ�าลอง	วสัดแุละ

กระบวนการผลิต	การออกแบบที่เน้นคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยและ

ความงาม	การน�าเสนอและผลงานต้นแบบ

	 	 Eastern	 and	Western	 Handicrafts	 product	

design,	principles	product	design,	process	Problem	analysis,	

conceptualization	of	 design,	model	making,	materials	 and	

manufacturing	processes,	design	that	emphasizes	the	value	

of	functional	and	aesthetic,	presentations	and	prototypes

 1103 305 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 3(1-4-4) 

  ขั้นสูง

  Advanced Industrial Craft Product Design

เงื่อนไขของรายวิชา : 1103 207 การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม

ขั้นมูลฐาน 

Prerequisite : 1103 207 Fundamental of 

Industrial Craft Product 

Design 

	 	 ประเดน็ปัญหาด้านการออกแบบร่วมสมยั	พฤตกิรรมผู้

ใช้งานในบริบทเฉพาะ	การสร้างข้อก�าหนดในการออกแบบ	กระบวนการ

พฒันาผลติภณัฑ์	เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภณัฑ์สมัยใหม่	การน�า

เสนอและผลงานต้นแบบ

	 	 Contemporary	design	issues,	user	behavior	in	

a	 specific	 context,	 creating	design	 requirements,	process	

modern	product	design	technology,	presentations	and	pro-

totypes

 1103 308 นวัตกรรมทางการออกแบบเครื่องเรือน 3(1-4-4) 

  และของตกแต่ง

  Innovation in Furniture and Decorative Items  

  Design

เงื่อนไขของรายวิชา : 1103 305 การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม

ขั้นสูง 

Prerequisite : 1103 305 Advanced Indus-

trial Craft Product Design 
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	 	 หลักการออกแบบเครื่องเรือนและของตกแต่งบ้าน	

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค	สดัส่วนร่างกายมนุษย์	รปูแบบการตกแต่งบ้าน	

แนวโน้มการออกแบบเครื่องเรือนและของตกแต่งบ้าน	เทคโนโลยีด้าน

วัสดุและการผลิตเครื่องเรือน	การสร้างนวัตกรรม	ฝึกปฏิบัติการเขียน

แบบเพื่อการผลิต	การสร้างผลงานต้นแบบ

	 	 Principles	 of	 furniture	 and	 home	 decoration	

design,	consumer	behavior,	human	body	proportions,	home	

decoration	style,	furniture	and	home	decoration	design	trends,	

technology	of	materials	and	furniture	production,	innovation.	

Practice	drawings	for	production	and	creating	prototypes

 1103 406  การเป็นผู้ประกอบการด้านการออกแบบ 3(1-4-4) 

  ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม

  Entrepreneurship in Industrial Craft Product  

  Design 

	 	 การเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการทางการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมอย่างเป็นขั้นตอน	 ศึกษาอุตสาหกรรม

หัตถกรรมไทย	 รูปแบบธุรกิจ	 การพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมเป็นสนิค้า	การจดัการปัจจยัการผลติและเงินทุน	บทบาทของ

ผู้ประกอบการต่อผู้บริโภคและสังคมรวมถึงการจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาของธุรกิจสร้างสรรค์

	 	 Process	of	starting	to	become	an	entrepreneur	

in	Industrial	Craft	Product	Design	step	by	step.	Study	of	Thai	

handicraft	industry,	business	model,	develop	creative	thinking	

and	innovation	of	products	into	goods,	resource	and	capital	

management,	entrepreneurial	role	to	consumer	and	society	

including	managing	 intellectual	 property	 of	 creative	

businesses

   3. กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

   วิชาเอกบังคับ  จ�านวน 12 หน่วยกิต

 1103 208 การออกแบบแฟชั่นขั้นมูลฐาน 3(1-4-4)

  Fundamental of Fashion Design

	 	 ความรูพ้ืน้ฐานการออกแบบแฟชัน่	ประวติัศาสตร์แฟชัน่	

การวาดภาพแฟชัน่	ประเภทเครือ่งแต่งกายและนกัออกแบบเครือ่งแต่ง

กายทัง้ในไทยและต่างประเทศ	กลุม่เป้าหมายและการสร้างแนวคดิอย่าง

เป็นระบบเพื่องานออกแบบแฟชั่น

	 	 Basic	knowledge	of	 fashion	design,	history	of	

fashion,	fashion	drawing,	types	of	clothing,	fashion	designers	

from	Thailand	 and	 abroad,	 target	 audience	 and	 create	 a	

systematic	concept.	for	fashion	design	

 

 1103 306 การออกแบบแฟชั่นขั้นสูง 3(1-4-4)

  Advanced Fashion Design

เงื่อนไขของรายวิชา : 1103 208 การออกแบบแฟชั่น

ขั้นมูลฐาน 

Prerequisite : 1103 208 Fundamental of 

Fashion Design 

	 	 กระบวนการออกแบบแฟชัน่	รปูแบบและสไตล์	แนวโน้ม

การออกแบบแฟชัน่	การสร้างแนวคดิและการออกแบบตามสถานการณ์

ปัจจบุนั	การออกแบบแฟชัน่คอลเลคชัน่	รวมทัง้การจัดการสนิค้าแฟชัน่

	 	 Fashion	 design	 process,	 pattern	 and	 style,	

fashion	design	trends,	conceptualization	and	design	based	

on	 current	 situations,	 fashion	design	 collection	 including	

fashion	product	management

 1103 309 นวัตกรรมทางการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3(1-4-4)

  Innovation in Fashion and Textiles Design

เงื่อนไขของรายวิชา : 1103 306 การออกแบบแฟชั่น

ขั้นสูง 

Prerequisite : 1103 306 Advanced Fashion 

Design 

	 	 นวตักรรม	เทคโนโลย	ีและเทคนคิต่าง	ๆ 	ด้านแฟชัน่และ

สิ่งทอ	รวมถึงการทดลองและการปฏิบัติงานในรูปแบบเชิงนวัตกรรมที่

มกีารผสมผสานวสัดอ่ืุน	ๆ 	ท�าให้เกดิความหลากหลาย	เพือ่การประยกุต์

ใช้ให้เหมาะสมในงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

	 	 Innovations,	 technologies	 and	 techniques	 in	

fashion	and	textiles	includes	experimentation	and	practice	

in	 innovative	ways	 in	which	 the	 combination	 of	 other	

materials	 creates	 diversity	 for	 appropriate	 application	 in	

fashion	and	textile	design

 1103 407 การเป็นผู้ประกอบการด้านแฟชั่นและสิ่งทอ 3(1-4-4)

  Entrepreneurship in Fashion and Textile

	 	 การเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการด้านแฟชั่นและสิ่งทอ

อย่างเป็นขั้นตอน	 แผนธุรกิจ	 การสร้างความแตกต่าง	 การสร้าง

เอกลักษณ์	 การจัดการแผนการตลาด	แผนการผลิต	 แผนการพัฒนา	

แผนการเงิน	 การประเมิน	การจัดการทรัพยากรด้านแฟช่ันและสิ่งทอ	

การประกอิบธรุกจิแฟชัน่ในโลกเสมอืนจรงิ	รวมถงึการจดัการทรพัย์สนิ

ทางปัญญาของธุรกิจสร้างสรรค์	

	 	 Process	of	starting	to	become	an	entrepreneur	

in	Fashion	and	Textile	step	by	step,	business	plan,	innovative	

idea	development,	public	image	making,	business	marketing	

management,	 production,	 development,	 finance,	 cost	

estimation,	 fashion	business	 in	 a	 virtual	world	 as	well	 as	

fashion	and	textile	resource	management
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  2.3 วิชาเอกเลือก

   วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

 1103 209 นวัตกรรมจากภูมิปัญญาอีสาน  3(3-0-6)

 Innovation from Isan Wisdom

	 	 ประวัติความเป็นมา	ภูมิปัญญาและววิฒันาการของศลิป

วัฒนธรรมในภาคอีสาน	 ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมุ่งเน้นท่ีคุณค่า	

แนวความคิด	 รูปแบบ	 และเหตุป ัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของ

ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีการรบัอทิธิพลและผสมผสานทางวฒันธรรม

ระหว่างภูมิภาค	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าของภูมิปัญญา

อสีานทีส่ามารถน�ามาพฒันาสูน่วตักรรม	เพือ่บูรณาการและประยกุต์ใช้

ในการสร้างสรรค์งานออกแบบด้านอื่น	ๆ	ได้

	 	 History	 and	 the	 evolution	 of	 art,	 culture,	 and	

wisdom	 of	 Isan,	 focusing	 on	 artistic	 value,	 concept,	

characteristics,	 and	 various	 factors	 in	 custom	 changes,	

influences	from	foreign	culture,	including	integration	of	inter-

region	wisdom	and	culture,	 to	achieve	understanding	and	

appreciation	 of	 value	 of	 Isan	 art	 and	 culture,	 to	 apply	 for	

innovation	and	other	creative	art	disciplines	

 1103 210 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์ 3(1-4-4)

  Computer for Visual Communication Design

	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบนิเทศศิลป	์

การจัดการวัถตุ	ตัวอักษร	ภาพและการควบคุมองค์ประกอบศิลป์	การ

จัดการด้านเสียงในงานออกแบบและการประยุกต์ใช้งานเทคนิคพิเศษ

ในการควบคุมความต่อเนื่องของภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผล

งานการออกแบบสื่อเคลื่อนไหว	

	 	 Computer	applications	for	visual	communication	

design,	arrange	objects,	type	and	Image,	art	direction,	sound	

management	 in	 design,	 as	well	 as	 visual	 continuity	 and	

moving	 images	design	 to	 support	 the	 creation	 of	motion	

media	designs

 1103 211 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4) 

  หัตถอุตสาหกรรม

  Computer for Industrial Craft Product Design 

	 	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์	การค�านวณความจุ	พื้นที่และความยาว	การเขียนแบบเพื่อ

การผลิต	การเขียนภาพฉาย	การสร้างวัตถุสามมิติขั้นสูง	การเรนเดอร์

สร้างภาพแบบสมจริง	 เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพ่ืองานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์	

	 	 Computer	 applications	 for	 Product	 Design,	

calculation	of	capacity,	area	and	length,	working	drawings,	

orthographic	drawing,	advanced	3-D	rendering,	as	well	as	

3-D	printing	technology	for	product	design

 1103 212 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบแฟชั่นและ 3(1-4-4) 

  สิ่งทอ

  Computer for Fashion and Textile Design 

	 	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ

และการน�าเสนอผลงานการออกแบบแฟชัน่และสิง่ทอ	เช่น	การออกแบบ

ลายทอ	การออกแบบลายพิมพ์	การเขียนแบบเสื้อผ้า	หรือการวาดภาพ

ประกอบทางแฟชั่น	เป็นต้น	

	 	 Computer	 applications	 for	 fashion	design,	 as	

well	 as	 Fashion	 and	 textile	 design	presentations	 such	 as	

weave	design,	 print	 pattern	 design,	 clothing	drawing	 or	

fashion	illustration	etc.

 1103 213 การผลิตสื่อดิจิทัล 3(1-4-4)

  Digital Media Production 

	 	 ความหมายของสื่อดิจิทัล	เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ

ผลติงานดิจทิลัวดิีโอ	กระบวนก่อน	การผลติ	การถ่ายท�าการจดัแสง	การ

บนัทกึเสยีง	การจดัฉาก	การตดัต่อ	การเผยแพร่งานดจิทิลัวดีโิอสูร่ะบบ

ออนไลน์	ความคิดสร้างสรรค์ในการน�าเสนอเนื้อหา	รวมไปจนถึงสื่อที่

ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง	 เช่น	 การจ�าลองโลกเสมือนจริง	 หรือสื่อที่ใช้

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง

	 	 Definition	of	digital	media,	tools	and	equipment	

in	digital	media	production,	pre-production,	production,	light	

setting,	sound	recording,	background	setting,	editing,	as	well	

as	on-line	distribution,	creativity	in	content	presentation	as	

well	as	media	using	virtual	reality	technologies	such	as	Virtual	

reality	or	Augmented	Reality	media

 1103 214 การออกแบบส่วนต่อประสานและสร้าง 3(1-4-4) 

  ประสบการณ์ผู้ใช้งาน

  UX / UI Design 

	 	 หลักการและแนวคิดในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้	

ด้วยการเกบ็ข้อมูลของผูใ้ช้	การน�าข้อมลูไปวเิคราะห์	การจดัล�าดับความ

ส�าคัญ	 ทิศทางการตลาด	 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้บน

แพลตฟอร์มต่าง	ๆ 	อย่างสร้างสรรค์ด้วยการใช้โปรแกรมการออกแบบ

ทีเ่หมาะสมรวมถงึการวเิคราะห์เทรนด์และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเพือ่

น�าไปสู่การปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

	 	 Principles	 and	 concepts	 of	 user	 experience	

design	by	collecting	user	data,	data	analysis,	prioritize	and	

method	 of	 UX/UI	 design,	 data	 gathering	 and	 analysis,	

marketing	direction.	Creatively	designing	user	interfaces	on	

various	platforms	by	using	appropriate	design	programs	as	

well	as	analyzing	trends	and	consumer	behavior	to	improve	

products	and	services.	target	audience



83

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1103 215  การออกแบบตกแต่งภายใน 3(1-4-4)

  Interior Decoration Design

	 	 ทฤษฎีและหลกัการในการออกแบบตกแต่งภายในพืน้ที่

อยู่อาศัยที่เหมาะสม	หลักการเลือก	จัดวาง	การแก้ปัญหาการตกแต่ง

ภายใน	 และการตกแต่งภายในโดยมีคุณค่าด้านความงาม	 และมี

ประโยชน์	ใช้สอยที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ	มีการ

ประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถ่ิน	 และวัสดุจากธรรมชาติ	 ท่ีไม่ส่งผลเสียต่อ

สภาพแวดล้อม	และสงัคมมีความตระหนักในการประหยดัพลงังานและ

ทรัพยากร

	 	 Theory	 and	 principles	 of	 interior	 decoration	

design,	 interior	 design	 problem	 solving,	 interior	 design	

aesthetics,	utilization	of	local	as	well	as	natural	materials	for	

decoration,	 sustainable	 and	 green	 practices	 in	 interior	

decoration	design

 1103 216 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นถิ่น 3(1-4-4)

  Product Design from Local Wisdom

	 	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 งานช่างฝีมือของไทย	 บริบททาง

วัฒนธรรม	 ความเช่ือ	 ประเพณี	 แนวคิดวัสดุกรรมวิธีการผลิต	 การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์	เพื่อตอบ

สนองวถิชีีวติ	ในสงัคมปัจจุบนั	และการสร้างผลงานต้นแบบผลติภณัฑ์

	 	 Local	wisdom,	Thai	handicraft,	cultural	context,	

belief,	 customs,	 concept	 of	material	 and	manufacturing	

process.	Analyzing	 and	 synthesizing	 to	 creative	 product	

design	process	to	serve	new	social	lifestyle	ae	well	as	making	

high	quality	prototype

 1103 217 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบเสื้อผ้าสร้างสรรค์ 3(1-4-4)

  Creative Clothing Prototyping Technology

	 	 โครงสร้างของรปูแบบเสือ้ผ้า	หลกัการสร้างแม่แบบเบ้ือง

ต้น	 เพ่ือน�ามาพัฒนาและออกแบบแพทเทิร์นพื้นฐานสู ่โครงสร้าง

แพทเทิร์นที่ซับซ้อนจากแนวความคิดใหม่	ๆ	อย่างสร้างสรรค์	 โดยใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถทดลองตัดเย็บเป็นต้นแบบได้ตาม

วัตถุประสงค์ของงานออกแบบแฟชั่น

	 	 Structure	of	clothing	patterns,	basic	flat	pattern	

making	 to	develop	 and	design	basic	patterns	 to	 complex	

pattern	structures	from	innovative	ideas	creatively	by	using	

modern	 technology	and	able	 to	 try	 sewing	as	 a	prototype	

according	to	the	purpose	of	fashion	design

 1103 218 เทคนิคการตัดและเย็บอย่างสร้างสรรค์ 3(1-4-4)

  Creative Cutting and Sewing Techniques

	 	 หลักการค�านวณผ้าและการตัดแบบบนผ้า	 การตัดและ

เยบ็ส่วนประกอบและรายละเอยีดของเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูในรปูแบบต่าง	ๆ 	

และสามารถประยุกต์ใช้กับงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์

	 	 Principles	 of	 fabric	 calculation	 and	 cutting	

patterns	on	fabric,	cutting	and	sewing	components	and	details	

of	ready-to-wear	garments	in	various	forms	and	can	be	applied	

to	creative	designs

 1103 310 เศรษฐกิจหมุนเวียน และธุรกิจเพื่อสังคม 3(3-0-6)

  Circular Economy and Social Enterprise

	 	 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	และธุรกิจเพื่อสังคม	หลัก

การและวธิปีฏบิตักิารใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สงูสุดทางเศรษฐกจิ

สิ่งแวดล้อมและสังคม	การสร้างมูลค่าจากของเสีย	ต้นแบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนรวมถึงการน�ากระบวนการออกแบบสู่การแก้ปัญหาสังคม	

	 	 Concept	 of	 circular	 economy	 and	 social	

enterprise,	principle	and	practice	 in	resource	utilization	to	

maximize	economic	social	and	environmental	benefit,	value	

creation	from	waste	for	social	enterprise,	the	best	practice	

circular	economy	model	as	well	as	applying	design	process	

to	solve	environmental	problem	for	society	

 1103 311 การออกแบบเพื่อมวลชน  3(1-4-4)

  Universal Design

	 	 หลักการออกแบบเพื่อมวลชน	พฤติกรรมผู้ใช้งานที่

หลากหลายในด้านกายภาพ	และจิตวิทยา	สภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน	

หลักการด้านความปลอดภัย	การบูรณาการองค์ความรู้ต่าง	ๆ	 เพื่อส่ง

เสริมคุณภาพชีวิตผู้ใช้งาน

	 	 Principles	 of	 Universal	 Design,	 various	 user	

behaviors	in	the	physical	and	psychological	aspects,	the	user	

environment,	 principles	 of	 safety,	 intergreted	 knowledge	

bases	to	promote	quality	of	life	for	users	

 1103 312 การถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์ 3(1-4-4)

  Commercial Photography

	 	 หลักการถ่ายภาพ	 อุปกรณ์การถ่ายภาพและอุปกรณ์

เสรมิ	การจดัแสง	การจดัองค์ประกอบภาพ	การถ่ายภาพสนิค้า	การถ่าย

ภาพฉากขาว	การถ่ายภาพแบบสต็อกโฟโต้	การจัดการด้านลิขสิทธิ์ของ

ภาพ	การจ�าหน่ายภาพถ่าย	

	 	 Principles	 of	 photography,	 photographic	

equipment,	 light	 setting,	 product	 shooting,	white	 screen	

shooting,	stock	photography,	as	well	as	copyright	management	

and	product	distribution
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 1103 313 การตัดต่อวิดิโอ 3(1-4-4)

  Video Editing

	 	 หลักการล�าดับภาพเพ่ือการส่ือสาร	 การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อการตัดต่อ	ขั้นตอนการตัดต่อ	การจัดการไฟล์ภาพนิ่ง	

ภาพเคลื่อนไหว	 และเสียงประกอบ	 เทคนิคการน�าเสนอ	การเผยแพร่

ผลงาน	การตัดต่อ

	 	 Principles	of	image	sequence	for	communication,	

using	 computer	 programs	 for	 editing,	 still	 image	 file	

management	 animation	 and	 sound	 effects	 presentation	

techniques	publishing	work,	editing

 1103 314 การตกแต่งภาพ 3(1-4-4)

  Photo Retouching

	 	 อปุกรณ์คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์เสรมิเพือ่การแต่งภาพ	

การปรับแต่งสีสัน	ความสว่าง	พื้นผิว	และโครงสร้างภาพ	การซ่อมแซม

รูปภาพ	การผสมภาพจากหลายแหล่ง	การเตรียมไฟล์ภาพดิจิทัลเพื่อ

การพิมพ์และเผยแพร่

	 	 Computer	equipment	and	accessories	for	photo	

editing,	color,	brightness,	texture	enhancing,	photomontage,	

as	well	as	digital	file	preparation	for	distribution

 1103 315 การสร้างสรรค์คอนเทนต์ 3(1-4-4)

  Content Creation 

	 	 ความหมายและประเภทคอนเทนต์	หลกัการและแนวคดิ

ในการออกแบบและการสร้างสรรค์คอนเทนต์	เพ่ือให้สามารถถ่ายทอด

ความคิดสู่งานโฆษณา	 งานประชาสัมพันธ์และงานสื่อรณรงค์ผ่านช่อง

ทางในการส่ือสารต่าง	ๆ 	ได้อย่างสร้างสรรค์	รวมถงึกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

กับการสร้างคอนเทนต์	

	 	 Types	 and	meaning	 of	 content,	 principles	 of	

content	design	for	advertising,	public	relation,	and	campaign,	

as	well	as	content-related	laws	and	regulations

 1103 316 นวัตกรรมการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 3(1-4-4)

  Innovative Editorial Design

	 	 	หลักการ	แนวคิด	การจัดการเนื้อหาข้อมูล	นวัตกรรม

ในกระบวนการผลติสือ่สิง่พมิพ์	การสร้างสรรค์และการประยกุต์การใช้

งานส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการบูรณาการทางการตลาดและการสร้างแบรนด์

สินค้าและบริการ

	 	 Principles,	 concepts	 of	 information	 content	

management,	innovations	in	the	production	of	printing	media,	

creation	 and	 application	 of	 print	media	 for	marketing	

integration	and	branding	of	products	and	services	

 1103 317 นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(1-4-4)

  Innovative Packaging Design

	 	 ความเป็นมาและววิฒันาการในการออกแบบบรรจภุณัฑ์

ตั้งแต่ในอดีตจนถึงอนาคต	 เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุ	 เทคนิคการออกแบบ	

โครงสร้าง	 และประเภทของบรรจุภัณฑ์	 รวมไปถึงหลักการออกแบบ

กราฟิกส�าหรับบรรจภุณัฑ์	การออกแบบโดยเน้นทีก่ราฟิกบนบรรจุภณัฑ์

ทั้งในลักษณะพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

บรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

	 	 History	and	evolution	of	the	packaging	design	

from	the	past	to	the	future,	its	structure,	materials,	design	

techniques	and	types	of	packaging,	the	principles	of	graphic	

design	on	the	packaging,	graphic	design	on	the	packaging	

and	 in	 the	development	and	new	creation,	 laws	related	to	

packaging	 and	 the	 environment,	 information	 and	

communication	technology	related	to	packaging	design

 1103 318 การออกแบบและจัดการข้อมูลสารสนเทศ 3(1-4-4)

  Information and Data Visualization Design

	 	 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง	หลกัการและกระบวนการ

ในการจัดการข้อมูล	 รวมถึงการน�าเสนอภาพข้อมูล	การวางแผน	การ

จัดการและออกแบบข้อมูลในแพลตฟอร์มต่าง	 ๆ	 อย่างเป็นระบบ	

สร้างสรรค์และเหมาะสม

	 	 Concept	 and	 related	 theories,	 principles	 and	

processes	of	information	management	including	visualization	

of	 data,	 planning,	 Systematic	 creative	 and	 appropriate	

managing	and	designing	data	in	various	platforms

 1103 319 การวาดภาพดิจิทัล 3(1-4-4)

  Digital Painting

	 	 หลักการ	เทคนิควิธีการ	การปฏิบัติงานการวาดและการ

ลงส	ีการควบคมุองค์ประกอบศลิป์ด้วยอปุกรณ์เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	

แอปพลิเคชันและสื่อร่วมสมัย

	 Principles,	 techniques,	methods,	drawing	and	painting	

operations,	 controlling	 the	 elements	 of	 art	with	 computer	

technology	equipment,	contemporary	applications	and	media

 1103 320 การออกแบบภาพประกอบ 3(1-4-4)

  Illustration Design

	 	 ความหมายและความส�าคัญของภาพประกอบ	รูปแบบ

ของภาพประกอบ	การออกแบบภาพประกอบประเภทต่าง	ๆ 	ด้วยเทคนคิ

วิธีการผสมผสานที่หลากหลาย	ทั้ง	2	มิติ	และ	3	มิติ	การตีความจาก

เรื่องราวเพื่อน�าไปสร้างภาพประกอบให้กับสื่อประเภทต่าง	 ๆ	 รวมถึง

แบรนด์ต่าง	ๆ	ได้อย่างเหมาะสม
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	 	 Meaning	and	importance	of	illustrations,	style	

of	illustration,	practice	creating	various	types	of	illustrations	

with	various	combinations	of	techniques,	both	2D	and	3D,	

interpreting	 from	 stories	 in	 order	 to	 create	 appropriate	

illustrations	for	various	media	and	brand	

 1103 321 การออกแบบตัวละครและการประยุกต์ใช้ 3(1-4-4) 

  เชิงพาณิชย์

  Character Design for Merchandizing

	 	 พ้ืนฐานการสร้างตัวละคร	 การประยุกต์ใช้หลักการ

ออกแบบ	การสร้างแนวคิดในการออกแบบ	การใช้ความคิดสร้างสรรค์	

เพื่อพัฒนาการออกแบบบุคลิกภาพของตัวละครในรูปแบบต่าง	ๆ	ให้มี

เอกลักษณ์และสามารถสื่อสารได้	โดยสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผล

งานที่เป็นรูปธรรมได้อย่างเหมาะสม

	 	 Principles	and	practice	of	inventive	originality	

for	character	design,	development	of	individual	perception	

in	character	design	from	inspiration	to	concept	generation,	

character	personality	development	and	presentation	

 1103 322 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร 3(1-4-4)

  Lettering and Typography Design

	 	 ความเป็นมา	 การแบ่งประเภท	หลักการออกแบบตัว

อักษรรวมทั้งการจัดวางตัวอักษรท้ังไทยและโรมัน	 การออกแบบตัว

อกัษรให้มลีกัษณะเฉพาะเพือ่น�าไปใช้กบัการออกแบบนเิทศศลิป์ในรปู

แบบต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จนสามารถน�าไปใช้ในรูปแบบของ

ฟ้อนต์ได้

	 	 History,	 classification,	 the	 principles	 of	 type	

design	including	typographic	design	for	both	Thai	and	Roman	

characters,	designing	unique	characters	for	effective	use	in	

various	forms	of	visual	communication	design	work	until	it	

can	be	used	in	the	form	of	fonts	

 1103 323 การออกแบบกราฟิกเพื่อตกแต่ง 3(1-4-4) 

  สภาพแวดล้อม

  Environmental Graphic Design

	 	 ความหมายและประเภทของงานออกแบบกราฟิกเพื่อ

สภาพแวดล้อม	หลักการและกระบวน	การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพ

แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก	โดยเน้นการน�าทาง	การออกแบบระบบ

ป้าย	ทั้งในด้านรูปแบบ	วัสดุ	กรรมวิธีการผลิตตลอดจนการใช้งานและ

การติดตั้ง	รวมไปจนถึงการสะท้อนอัตลักษณ์ของสภาพแวดล้อมนั้น

	 	 Meaning	 and	 types	 of	 environmental	 graphic	

design,	principles	and	processes	of	environmental	graphic	

design	 for	 both	 indoor	 and	 outdoor	 design,	 focusing	 on	

navigation,	signage	systems	design	in	terms	of	form,	material,	

manufacturing	process,	 as	well	 as	usage	and	 installation,	

including	reflecting	the	identity	of	that	environment

 1103 324 การออกแบบเพื่อจัดแสดงสินค้าและ 3(1-4-4) 

  การออกแบบนิทรรศการ

  Visual Merchandizing and Exhibition Design

	 	 หลักการแนวคิดในการวางแผนการออกแบบพื้นที่

พาณิชย์และนิทรรศการ	 เพ่ือการจัดแสดงสินค้า	 ผลิตภัณฑ์	 และ

กิจกรรมที่เกี่ยวเน่ือง	 ในพื้นที่เชิงพาณิชย์	 การออกแบบและจัดแสดง

หน้าร้านและพ้ืนที่ภายในร้าน	 เพื่อสื่อสารถึงแบรนด์	 และการส่งเสริม

การขาย

	 	 Principle	 concept	 and	 planning	 design	 of	

commercial	 space	 and	 exhibition	 design	 for	 product	

showcase,	activities	connected	to	visual	merchandising,	as	

well	as	studio	design,	window	display	and	shop	design	to	

communicate	brand	and	sales	promotion

 1103 325 การออกแบบเสมือนจริง 3(1-4-4)

  Virtual Design

	 	 หลกัการ	แนวคดิ	กระบวนการการออกแบบจ�าลองภาพ

วัตถุและสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

การประยกุต์ใช้งาน	การสร้างประสบการณ์การใช้งานผ่านการสือ่สารใน

งานออกแบบนิเทศศิลป์อย่างเหมาะสม

	 	 Principles,	 concepts,	 design	 processes,	

simulations	 of	 virtual	 objects	 and	 environments	with	

technology	and	innovations	for	applications,	creating	a	user	

experience	through	communication	in	the	visual	arts	design	

appropriately

 1103 326 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 3(1-4-4)

  Interactive and Multimedia Design

	 	 หลักการ	 แนวคิดรวมถึงกระบวนการออกแบบสื่อ

ปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย	 การควบคุมองค์ประกอบในการออกแบบ	

การจดัการความเคลือ่นไหวและเสยีงประกอบให้สอดคล้องและเหมาะ

สมกับการสื่อสารและสื่อความหมาย

	 	 Principles,	 concepts	 as	well	 as	 processes	 of	

interactive	media	and	multimedia	design,	controlling	design	

elements,	managing	movement	 and	 sound	 effects	 to	 be	

consistent	and	appropriate	for	communication	and	meaning
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 1103 327 การออกแบบของใช้และของตกแต่ง 3(1-4-4)

  Decorative Items Design 

	 	 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแตง่เพือ่การ

ใช้งานและความสุนทรีย์ในการตกแต่งพ้ืนท่ีทั้งภายในและภายนอก	

พื้นที่พักอาศัยและพื้นที่สาธารณะ	จนถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์

	 	 Designing	decorative	items	for	functionality	and	

aesthetics	in	decorating	interior	and	exterior	of	both	residen-

tial	and	public	areas	until	the	commercial	area

 1103 328 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกขั้นพื้นฐาน 3(1-4-4)

  Basic Ceramic Design

	 	 ประวตัคิวามเป็นมา	นยิาม	กระบวนการ	เทคนคิพืน้ฐาน

ตลอดจนวตัถดุบิต่าง	ๆ 	ในการสร้างสรรค์เครือ่งป้ันดนิเผา	การออกแบบ

เครือ่งป้ันดนิเผาทีมุ่ง่เน้นประโยชน์ใช้สอยและความงามอย่างเป็นระบบ

	 	 History,	definitions,	processes,	basic	techniques	

and	raw	materials	for	pottery	creation.	Systematic	designing	

pottery	that	focuses	on	functionality	and	beauty

 1103 329 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกขั้นสูง 3(1-4-4)

  Advanced Ceramic Design

	 	 ลั กษณะ เ ฉพ า ะ ขอ ง วั ส ดุ 	 เ ทคนิ ค ก า ร ขึ้ น รู ป

เครื่องปั้นดินเผา	 เทคนิคการตกแต่งผิวชิ้นงาน	การสร้างพื้นผิวแบบ

ต่าง	 ๆ	 เทคนิคการเคลือบผิวและเทคนิคการเผา	 การขึ้นรูป

เครื่องปั้นดนิเผาด้วยวิธีการ	ที่หลากหลาย	ตกแต่งและสร้างพื้นผิวรวม

ถึงทดลองสร้างสูตรส่วนผสมเนื้อดินและเคลือบด้วยตนเอง	

	 	 Characteristics	of	the	material,	pottery	forming	

techniques,	surface	finishing	techniques,	creating	different	

textures,	 coating	 techniques	 as	well	 as	 firing	 techniques,	

forming	pottery	 in	 a	 variety	 of	methods,	 decorating	 and	

creating	 textures	 and	experiment	with	 creating	your	 own	

clay	and	glaze	recipes

 1103 330 การออกแบบและผลิตงานไม้  3(1-4-4)

  Wood Work Design

	 	 คุณสมบัติด้านวัสดุ	 และกรรมวิธีการแปรรูปไม้	 ต้ังแต่

การแปรรปูวตัถดุบิ	การขึน้รปู	การประกอบ	การท�าพืน้ผวิ	จนกลายเป็น

ผลิตภัณฑ์	 การใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าความงามและประโยชน์ใช้สอย

	 	 Wood	 and	 metal	 study	 in	 terms	 of	 their	

properties,	manufacturing	process,	forming,	wood	and	metal	

assembling,	 surface	 treatment,	using	basic	 tools	 to	create	

product	designs	that	value	beauty	and	functionality

 1103 331 การออกแบบและผลิตงานเหล็ก 3(1-4-4)

  Metal Work Design

	 	 คณุสมบตัด้ิานวสัด	ุและกรรมวธิกีารแปรรูปโลหะ	ตัง้แต่

การแปรรูปวัตถุดิบ	การขึ้นรูป	การประกอบ	การท�าพื้นผิว	การเชื่อมต่อ

ด้วยความร้อนและวสัดอ่ืุน	การตกแต่งผวิโลหะ	การใช้เคร่ืองมอืพืน้ฐาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าความงามและ

ประโยชน์ใช้สอย

	 	 Wood	 and	 metal	 study	 in	 terms	 of	 their	

properties,	manufacturing	process,	forming,	wood	and	metal	

assembling,	 surface	 treatment,	using	basic	 tools	 to	create	

product	designs	that	value	beauty	and	functionality

 1103 332 วัสดุผสมและการออกแบบวัสดุเชิงทดลอง 3(1-4-4)

  Composite and Experimental Material Design

	 	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

เทคโนโลยี	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ	การตั้งสมมติฐาน	การ

บวนการเชิงทดลอง	การทดลองด้านวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์	

การทดลองด้านรูปทรง	การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการทดลอง

	 	 Trends	of	economical,	societal,	and	technology	

changes	with	relevance	to	design,	experimentation	of	natural	

and	synthetic	materials

 1103 333 การพิมพ์ 3 มิติเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(1-4-4)

  3D Printing for Product Design

	 	 การใช้งานเคร่ืองพิมพ์	 3	 มิติ	 ชนิดวัสดุการพิมพ	์

กระบวนการพิมพ์	 การพิมพ์ต้นแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์	 การสร้างแม่

พิมพ์	การตกแต่งผิวงานพิมพ์	การสร้างผลงานพิมพ์

	 	 Using	a	3D	printer,	type	of	3D	printing,	material	

for	3D	printing	process,	prototyping	of	product	parts	mold	

making	print,	surface	finishing,	3D	printing	practice

 1103 334 การสร้างแบบจ�าลองเพื่อการออกแบบ 3(1-4-4) 

  ผลิตภัณฑ์ 

  Model Making for Product Design

	 	 ประเภทของต้นแบบ	รูปทรงและโครงสร้างแบบจ�าลอง	

กระบวนการสร้างแบบจ�าลอง	วสัดแุละอปุกรณ์	กรรมวธิกีารขึน้รปูแบบ

จ�าลองด้วยความร้อน	 วิธีทางกล	และด้วยสารเคมี	 การหล่อแบบ	การ

ตกแต่งพื้นผิว	การน�าเสนอผลงานต้นแบบ

	 	 Types	of	prototypes,	model	shape	and	structure,	

model	making	process,	materials	and	equipment,	Thermal	

mechanical	 and	chemical	modeling	methods,	die	 casting,	

surface	finishing,	presentation	of	prototype	work
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 1103 335 การออกแบบอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 3(1-4-4) 

  Lighting Device Design

	 	 หลักการของการสร้างแสงสว่าง	 สีและความสว่าง	

ประเภทแหล่งก�าเนิดแสง	ผลของแสง	กับสภาพแวดล้อม	แสงกับการ

สื่อความหมาย	 หลักการออกแบบอุปกรณ์ให้แสงสว่าง	 วงจรไฟฟ้า

เบื้องต้น	

	 	 Principle	of	creating	light,	color	and	brightness,	

light	source,	type	the	effect	of	light	on	the	environment	light	

and	meaning,	principles	of	 designing	 lighting	equipment,	

introduction	to	electrical	circuits	

 1103 336 บทบาทกระแสนิยมร่วมสมัยส�าหรับ 3(3-0-6) 

  งานแฟชั่นและสิ่งทอ

  The Role of Contemporary Trends in Fashion  

  and Textiles

	 	 กระแสนิยมทางด้านแฟชั่นและส่ิงทอ	 ในด้านสี	 วัสด	ุ

เทคนคิ	นวตักรรม	พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	เพือ่ประยกุต์ใช้ในงานออกแบบ

แฟชั่นและสิ่งทอในรูปแบบร่วมสมัย

	 	 Trends	in	fashion	and	textiles	in	terms	of	colors,	

materials,	 techniques,	 innovations,	 consumer	behavior	 for	

application	in	contemporary	fashion	and	textile	design

 1103 337 เทคนิคการสร้างงานบนหุ่นแบบมูลาจ 3(1-4-4)

  Moulage Technique

	 	 หลกัการและเทคนคิการสร้างงานบนหุน่แบบมลูาจ	การ

สร้างงานบนหุ ่นแบบมูลาจเพ่ือให้ได้รูปแบบเส้ือผ้าทั้งแบบไม่มี

โครงสร้างและมีโครงสร้าง	 จนสามารถน�าไปออกแบบแพทเทิร์น	 และ

ปรับประยุกต์โครงสร้างใหม่	ๆ	ในรูปแบบ	3	มิติได้	รวมไปถึงการปรับ

ขนาดของหุ่นตามสัดส่วนของร่างกาย

	 	 Principles	and	technique	of	Fashion	Moulage,	

creating	works	with	mulage	technique	both	unstructured	and	

structured	clothing	styles	until	 it	can	be	used	 to	design	a	

pattern	and	can	adapt	new	structures	in	3D,	as	well	as	body	

adjustments	for	individual	usages

 1103 338 ภูมิปัญญาเครื่องแต่งกายและสิ่งทออีสาน 3(3-0-6)

  Wisdom of Isan Costume and Textile

	 	 ประวัติความเป็นมา	ภูมิปัญญาของเครื่องแต่งกายและ

สิ่งทออีสาน	ความหมายของลวดลาย	การใช้สี	 และเอกลักษณ์ในการ

แต่งกาย	 เข้าใจในคุณค่าของงานศิลปะสิ่งทอและวัฒนธรรมการแต่ง

กายท้องถ่ินอีสาน	จนสามารถน�ามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

แฟชั่นได้

	 	 History	as	well	as	the	wisdom	of	Isan	clothing	

and	textiles,	the	meaning	of	patterns,	the	use	of	colors	and	

the	 uniqueness	 of	 the	 dress,	 understanding	 the	 value	 of	

textile	arts	and	local	Isan	dress	culture	until	it	can	be	used	as	

an	inspiration	for	fashion	design

 1103 339 การออกแบบผ้าและสิ่งทอพื้นฐาน  3(1-4-4)

  Basic Fabric and Textile Design 

	 	 ลักษณะและคุณสมบัติผ้าและเส้นใย	หลักการทอ	การ

ถัก	การย้อม	การพิมพ์	การสร้างลวดลายบนผืนผ้าแบบต่าง	ๆ	ร่วมกับ

นวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่	เพือ่สามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัการ

ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

	 	 Characteristics	 and	properties	 of	 fabrics	 and	

fibers,	the	principles	of	weaving,	knitting,	dyeing,	printing,	

creating	patterns	on	different	types	of	fabrics	with	innovation	

and	modern	technology	for	apply	to	fashion	and	textile	design

 1103 340 นวัตกรรมการออกแบบสิ่งทออีสาน  3(1-4-4)

  Innovative Isan Textile Design

	 	 ภูมิปัญญาสิ่งทออีสานในด้านการทอ	การย้อมและการ

สร้างลวดลายด้วยเทคนิคมัดหมี่	ขิด	จก	แต้มหมี่	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้

กับการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอจนพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในการ

ออกแบบสิ่งทอ	

	 	 Wisdom	of	Isan	textiles	in	the	field	of	weaving,	

dyeing	 and	 pattern	making	 such	 as	Mudmee,	 Khit,	 Jok,	

Tammee	techniques	to	apply	to	fashion	and	textile	design	

until	it	develops	innovations	in	textile	design

 1103 341 การออกแบบเครื่องประกอบการตกแต่ง 3(1-4-4) 

  ทางแฟชั่น

  Fashion Accessories Design

	 	 ประวัติเคร่ืองประกอบการตกแต่งทางแฟชั่นของตะวัน

ตกและตะวันออก	หลักการและกระบวนการออกแบบเคร่ืองประกอบ

การแต่งกายและสินค้าแฟชัน่	แนวคิด	รปูแบบ	ทีม่า	คณุสมบตัขิองวสัดุ

และกรรมวิธีการผลิต	เทคนิคการตกแต่ง	และโอกาสการใช้งาน	

	 	 History	 of	 western	 and	 eastern	 fashion	

accessories,	principles	and	processes	of	designing	accessories	

for	 dress	 and	 fashion	products;	 concepts,	 styles,	 sources,	

properties	 of	 materials	 and	manufacturing	 processes,	

decoration	technique	and	usage	opportunities



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

88

 1103 342 การออกแบบเครื่องประดับ 3(1-4-4) 

  Jewelry Design

	 	 ชนิด	ประเภทเครื่องประดับ	 ลักษณะอัญมณี	 วัสดุตัว

เรอืนเครือ่งประดบั	การสือ่ความหมาย	กระบวนการผลติเครือ่งประดบั	

กระบวนการออกแบบ	การท�าแบบร่าง	แนวคิดในการออกแบบ	และหลกั

การใช้เครื่องประดับ

	 	 Types	of	jewelry,	characteristics	of	gems,	jewelry	

case	materials.	interpretation	jewelry,	manufacturing	process,	

design	process,	drafting,	design	concept	and	principles	of	

using	jewelry

 1103 343 การน�าเสนอรูปแบบทางแฟชั่น  3(1-4-4)

  Fashion Styling Presentation 

	 	 วิธีการก�าหนดลักษณะรูปแบบการแต่งกายให้แสดงถึง

บคุลกิทีม่คีวามเป็นอัตลกัษณ์ของผูส้วมใส่	และการจดัรปูแบบการแต่ง

กายเพื่องานโปรดักชั่นต่าง	ๆ	รวมไปถึงวิธีการน�าเสนองานแฟชั่นในรูป

แบบ	ต่าง	ๆ	

	 	 How	to	set	dress	styles	to	show	the	personality	

that	is	the	identity	of	the	wearer	as	well	as	styling	the	dress	

for	various	productions,	including	how	to	present	fashion	in	

different	ways

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

		 	 ให้นิสิตเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรี	 หรือรายวิชาอื่น	 ๆ	

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1109 001 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Cultural Landscape and Tourism 

	 	 ความหมาย	ความส�าคญั	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีทีเ่กีย่วข้องกบั

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม	 การจ�าแนกประเภท	 องค์ประกอบ	 การประเมิน

คุณค่า	 แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม	การเชื่อมโยงภูมิทัศน์

วัฒนธรรมกับการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว	 รวมท้ังความหมายและ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนรูปแบบต่าง	ๆ	อาทิ	การท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศ	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 เป็นต้น	 เน้นรูปแบบ

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน

	 	 Definition,	importance,	concepts	and	thories	of	

cultural	 landscape;	Category,	assessment	and	guideline	to	

operationalize	cultural	landscape;	The	connection	of	cultural	

landscape	and	tourism	development;	Definition	and	concepts	

of	 local	 tourism	 i.e.	 ecotourism,	 cultural	 tourism,	 health	

tourism,	agritourism,	gastronomy	tourism	etc.

 1109 002 นวัตกรรมเพื่อสังคมและการเป็น 3(2-2-5) 

  ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมือง

  Social Innovation and Entrepreneurship for  

  Urban development 

	 	 รูปแบบการปฏิบัติ	 กระบวนการ	 ข้อกฎหมาย	การให้

บริการของผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมือง	 โดยการประยุกต์ความ

คดิใหม่และใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	กลไกการพฒันาโจทย์สงัคม	แผน

ธุรกิจเพ่ือสังคม	การพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบ	 โครงการน�าร่อง	 การใช้

เทคโนโลยีในการพัฒนาสินทรัพย์	 เพื่อให้ก้าวทันต่อการเติบโตและ

โอกาสการแข่งขัน	เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ยกระดับชีวิตชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม	น�าไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม	โดยใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่าที่สุด

	 	 Procedures,	 processes,	 laws	 and	 service	

providing	of	urban	development	entreprenuers	to	apply	new	

ideas	and	technology;	the	mechanisms	of	social	problems,	

the	business	plan	that	aims	for	social	benefits,	the	process	of	

implementation	from	concept	to	pioneer	project,	the	use	of	

technology	 in	 developing	 local	 assets	 aiming	 to	 increase	

competitiveness,	to	reach	target	groups	and	improve	living	

conditions	with	environmental	concerns,	social	equity	and	

efficient	use	of	resources

 1109 003 ประวัติศาสตร์ศิลป์  3(3-0-6)

  History of Art

	 	 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแนวความคิดทาง

ศลิปะตะวนัออกและตะวนัตก	ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์จนถงึสมยั

ปฏิวัติอุตสาหกรรม

	 	 History	and	development	in	concepts	of	eastern	

and	western	arts	from	pre-historic	period	until	the	industrial	

revolution	period

 1109 004 คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับ 3(3-0-6) 

  งานออกแบบสถาปัตยกรรม

  Eastern Beliefs for Architectural Design

	 	 คติความเชื่อของสถาปัตยกรรมตะวันออกและคติใน

การจดัชยัภมูขิองไทยในงานออกแบบ	งานวางผงัและภมูทิศัน์การน�าไป

ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

	 	 Beliefs	 in	 eastern	 architecture	 and	beliefs	 of	

location	 strategies	 in	 Thailand	 in	 design,	 planning	 and	

landscape;	application	for	architectural	design
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 1109 005 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น 3(1-4-4)

  Thai Vernacular Architecture

	 	 รปูแบบสถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถิน่	นเิวศวฒันธรรม	การ

ตั้งถิ่นฐาน	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 วัสดุและการก่อสร้าง	 การ

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

	 	 The	 vernacular	 Thai	 architecture;	 ecological	

culture;	 habitation;	 physical	 environment;	materials	 and	

construction;	application	in	design

 1109 006 แบบจ�าลองสารสนเทศอาคาร 3(1-4-4)

  Building Information Modelling

	 	 การใช้สารสนเทศจ�าลองข้อมลูอาคาร	เพือ่การออกแบบ

สถาปัตยกรรม	การจัดท�ารายการก่อสร้าง	และควบคุมการก่อสร้าง

	 	 Building	information	modelling	for	architectural	

design;	 development	 of	 construction	 specification	 and	

supervision

 1109 007 สีในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  3(1-4-6)

  Color in Interior Architecture

	 หลกัการและการเลอืกใช้สทีีส่่งผลต่อการรบัรู	้ทฤษฎสี	ีรปูแบบโครง

สี	 จิตวิทยาสี	 แนวโน้มในการออกแบบสี	 การประยุกต์ใช้สีในงาน

สถาปัตยกรรมภายใน

	 	 Principle	 and	 selection	 of	 color	 that	 affecting	

human	perceptions,	color	theory,	color	scheme,	psychology,	

trends	in	color	design,	and	applying	in	interior	architecture

 1109 008 สุนทรียศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6)

  Interior Architectural Aesthetic

	 	 ความหมายของสนุทรียศาสตร์	ความสมัพันธ์ของคณุค่า

ทางสุนทรียศาสตร์กับการสร้างสรรค์	 ทฤษฎีของรูปแบบ	 ทฤษฎี

ประสบการณ์	 ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ทางสุนทรียะของวิจิตรศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

	 	 Meaning	of	aesthetics,	relationships	of	aesthetic	

value	with	 creativity,	 theory	 of	 Form,	 experience	 theory,	

aesthetic	Interaction	theory	of	fine	arts	and	applied	arts	that	

affecting	interior	architectural	design

 1109 009 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์  3(1-4-6)

  Folk Creative Wisdom

	 	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ต้นทุนทางวัฒนธรรม	คุณค่าในวิถี

ชวีติและวฒันธรรมท้องถิน่	การสร้างสรรค์ผ่านกลไกแนวคดิ	เศรษฐกจิ

และสังคม	 การวิเคราะห์มูลค่าทรัพยากรที่มีอยู่	 การประยุกต์สู่การ

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

	 	 Folk	creative	wisdom,	cultural	capital,	the	value	

in	 local	 life	 and	 culture,	 creativity	 through	 conceptual	

mechanisms,	 economy,	 and	 society,	 analysis	 of	 available	

resources,	and	applying	in	interior	architectural	design

 1109 010 ระบบธรรมชาติกับภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)

  Natural Systems and Landscape Architecture

	 	 ระบบของธรรมชาติและกระบวนการตามธรรมชาติที่มี

ผลต่องานภูมิสถาปัตยกรรม	 ผลกระทบของการพัฒนางานภูมิ

สถาปัตยกรรมต่อระบบนิเวศ	 และการประเมินผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม

	 	 Natural	 system	and	natural	 process	 affecting	

landscape	architecture;	impacts	from	landscape	architectural	

development	 on	 ecological	 system	 and	 assessment	 of	

environmental	impacts

 1109 011 ภูมิทัศน์พื้นฐาน  3(3-0-6)

  Fundamental Landscape 

	 	 นยิาม	ความหมายของภมูทิศัน์	พืน้ฐานการออกแบบภมูิ

ทัศน์	หลักการออกแบบภูมิทัศน์	การออกแบบ	ขั้นตอนการออกแบบ

	 	 Definitions	of	the	Landscape;	Landscape	Design	

Basics;	Principles	of	Landscape	Design,	Design	and	Design	

process

 1109 012 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ 3(1-4-4)

  Photography for Design

	 	 วิธีการถ่ายภาพเบื้องต้น	กระบวนการสร้างภาพพื้นฐาน	

การใช้อปุกรณ์เสรมิเพือ่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน	รวมทัง้เทคนคิการ

ถ่ายภาพแบบต่าง	ๆ	 เช่น	การถ่ายภาพหุ่นนิ่ง	การถ่ายภาพแฟชั่น	การ

ถ่ายภาพบุคคล	ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่	 โดยเน้นการจัดแสงไฟ

ประดิษฐ์	รวมทัง้เทคนิคการควบคุมแสงในการถ่ายภาพแบบต่าง	ๆ 	เพือ่

การสื่อสาร	แสดงความหมายของภาพถ่าย	และการประยุกต์ใช้ในงาน

ออกแบบ

	 	 Basic	photography,	image	making	process,	the	

use	 of	 add-on	 equipment	 and	 techniques	 for	 a	 variety	 of	

photo	 shootings	 such	 as	 model	 photo	 shoot,	 fashion	

photography	 and	portraiture,	 photography	 in	 outdoor	 and	

controlled	environment,	photography	for	communication	and	

design	
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 1109 013 การออกแบบตัวละคร 3(1-4-4)

  Character Design

	 	 หลักการและการค้นหาเอกลักษณ์เพื่อเสริมสร้างความ

คดิสร้างสรรค์	รวมทัง้การพฒันามุมมองส่วนบุคคลในการออกแบบตัว

ละครในรูปแบบต่าง	ๆ	ตั้งแต่การค้นหาแรงบันดาลใจ	และแนวคิดใน

การออกแบบ	การสร้างพื้นฐานและที่มาของบุคลิกภาพของตัวละคร

แต่ละรปูแบบ	ด้วยเทคนิคท่ีมีการพัฒนาตัวละครให้เป็นเอกลกัษณ์	และ

สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานอันเป็นรูปธรรมได้

	 	 Principles	of	inventive	originality	for	character	

design,	development	of	 individual	perception	 in	character	

design	 from	 inspiration	 to	 concept	 generation,	 character	

personality	development	and	presentation	

 1109 014 เทคนิคการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 3(1-4-4)

  Ceramic Design Techniques

	 กระบวนการสร้างสรรค์งานเคร่ืองปั้นดินเผาในระบบอุตสาหกรรม

ทีม่กีารใช้เครือ่งมอืแบบ	ต่าง	ๆ 	การพฒันารปูทรง	ลวดลาย	การตกแต่ง

ผิวด้วยสีเคลือบ	การขึ้นรูปด้วยการใช้แม่พิมพ์	การหล่อสลิป	 เพ่ือขึ้น

รูป	มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยและความงาม	 รวมทั้งการออกแบบท่ีเน้น

การผลิตได้ในแบบอุตสาหกรรม

	 	 Industrial	 ceramic	 process	 system,	 ceramic	

equipment	usage,	development	 of	 shapes	and	patterns	 in	

ceramic	making,	molding	and	slip	casting,	glazing	techniques,	

design	process	for	industrial	production

 1109 015 การออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการและ 3(1-4-4) 

  ที่แสดงสินค้า

  Exhibition and Display Design

	 	 ทฤษฎแีละหลกัปฏิบัติในการวางแผนการออกแบบและ

การจัดแสดงนิทรรศการแบบต่าง	ๆ	 รวมท้ังการจัดท่ีแสดงสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์	และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง	การออกแบบและจัดนิทรรศการ

เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์	 การออกแบบชุดส�าเร็จรูปเพ่ือใช้

จัดแสดงนิทรรศการ

	 	 Theories	and	principles	in	designing	plan	and	

setting	up	exhibitions,	product	display	and	related	activities,	

designing	 and	 setting	 up	 exhibitions	 for	 product	

announcement,	prefabricated	models	for	exhibition

 1109 016 การส�ารวจในงานก่อสร้าง  3(2-2-5)

  Surveying in Construction

	 	 หลักการและทฤษฎีการส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง	 เคร่ือง

มือที่ใช้ในงานส�ารวจ	การวัดระยะทาง	การถ่ายระดับด้วยกล้องระดับ	

การใช้กล้องวัดมุมและการประยุกต์ใช้ในการก่อสร้าง	การท�าเส้นชั้น

ความสูง	การค�านวณพื้นที่และปริมาตรงานดิน

	 	 Principles	 and	 theories	 of	 surveying	 for	

construction,	 tools	and	 instruments	 in	surveying,	distance	

measurement,	leveling,	angle	instruments	and	applications	

in	construction,	contour,	area	and	volume	computations

 1109 017 การเพิ่มผลิตภาพและการบริหารทรัพยากร  3(3-0-6)

  Productivity Improvement and Resource  

  Management

	 	 ทฤษฎี	 หลักการ	 การวินิจฉัยปัญหาผลิตภาพและการ

ปรับปรุงผลติภาพงานก่อสร้างภาคสนาม	การปรับปรุงผลติภาพโดยการ

ศกึษางาน	ผงัสายใย	ผงัการเคลือ่นทีแ่ละแผนภมิูกระบวนการผลติ	การ

วัดและศึกษาเวลาการท�างานของทีมงาน	 การบริหารทรัพยากรในงาน

ก่อสร้าง	ทฤษฎีพัสดุคงคลัง	การจ�าลองสถานการณ์งานก่อสร้าง

	 	 Theories,	 Principles,	 Failing	 Productivity	

Diagnosis,	 and	Productivity	 Improvement	 in	 construction	

fields.	 Productivity	 Improvement	 by	Work	 Study,	 String	

Diagram,	Flow	Diagram,	and	Process	Chart.	Work	Measurement	

and	Time	Study	in	Construction	Crew.	Resource	Management	

in	 Construction	 Projects.	 Theory	 of	Material	 Inventory.	

Construction	Simulations

 1109 018 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  3(3-0-6)

  Project Feasibility Study

	 	 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านอุปสงค์-ตลาด	ด้าน

เทคนิค	ด้านการเงิน	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสิ่งแวดล้อม	และด้านสังคม	

การจัดเตรียมเอกสารโครงการ	และการน�าเสนอโครงการ

	 	 Process	 of	 project	 feasibility	 study,	 project	

information	gathering.	Project	feasibility	study	in	demand-

market,	 technique,	 finance,	 economy,	 environment,	 and	

social.	Project	document	preparation	and	Presentation

 1109 019 การวางแผนงานและควบคุมงานโครงการ 3(3-0-6)

  Project Planning and Control

	 	 ขัน้ตอนในการจดัท�าแผนงานก่อสร้าง	การจดัองค์กรใน

หน่วยงานก่อสร้าง	การวางแผนงานโดยใช้	แผนงานแบบ	Bar-Chart,	

CPM,	 และอื่น	 ๆ	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนงาน

ก่อสร้าง	 การติดตามผลงานและการควบคุมงานก่อสร้าง	 การควบคุม

ค่าใช้จ่ายและก�าหนดเวลา	การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง

	 	 Process	of	construction	planning,	construction	

organizations,	construction	planning	by	bar-chart,	CPM,	etc.	

and	 construction	 planning	 by	 computer	 application.	

Construction	monitoring	 and	 control.Budget	 control	 and	

schedule,	and	construction	productivity	improvement
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 1109 020 การประมาณราคาก่อสร้าง 3(2-2-5)

  Construction Estimation

	 	 หลกัการและวธิกีารประมาณราคา	การประมาณราคาใน

ขั้นตอนต่าง	ๆ	เช่น	ช่วงก�าหนดโครงการ	ช่วงออกแบบ	และช่วงด�าเนิน

การก่อสร้าง	ศึกษาการประมาณราคาแบบหยาบ	แบบละเอียด	การจัด

หมวดหมู่	 แยกแยะวัสดุก่อสร้างและค่าแรง	การท�าตารางปริมาณงาน	

(BOQ)	การหาแหล่งข้อมลูราคาวสัดุก่อสร้างและค่าแรง	เพือ่น�าไปสูก่าร

ควบคุมการใช้จ่ายการก่อสร้าง	 รวมถึงการศึกษาขอบเขตและความ

สัมพันธ์ขององค์กรต่าง	ๆ	ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

	 	 Principles	 and	 methods	 of	 construction	

estimation.	Process	of	the	estimation	such	as	defining	con-

ceptual	projects,	design,	and	construction.	The	estimation	in	

drafts	and	in	details	of	information.	Categorizing,	grouping,	

classifying	construction	materials	and	labors.	Preparing	bill	

of	 quantity	 (BOQ).	 Searching	 sources	 and	 information	 of	

construction	materials	 for	 cost	 controls	 of	 a	 construction	

project.	 Studying	 scopes	 and	 organizations	 related	 to	

stakeholders	in	construction	industry

 1109 021 การส�ารวจปริมาณงานก่อสร้างและวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

  ราคา

  Quantity Survey and Cost Analysis

	 	 หลักการและทฤษฎีการส�ารวจปริมาณเพื่อการวางแผน

ก่อสร้าง	การถอดปริมาณวัสดุหน้างาน	การศึกษาขั้นตอนการก่อสร้าง

และการวางแผน	การจัดซื้อ/จ้าง	การจัดส่งวัสดุและเครื่องจักรเพื่อเข้า

หน้างาน	การเปรียบเทียบราคา	การเตรียมเอกสารการจัดซื้อ/จ้างผู้รับ

เหมาย่อยหน้างาน	

	 	 Principles	and	theories	of	quantity	surveying	for	

construction	planning,	 on-site	 quantity	 take-off,	 studying	

construction	method	statement	and	planning,	construction	

procurements	and	deliveries	for	materials	and	equipment’s	

to	 the	 project	 site,	 budget/cost	 comparisons,	 preparing	

documents	for	on-site	contractors

 1109 022 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 3(3-0-6) 

  Procurement and Contracts Management

	 	 หลกัการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐและเอกชน	รปูแบบและขัน้

ตอนการจดัซือ้จดัจ้าง	กฎหมายทัว่ไป	กฎหมายก่อสร้าง	ข้อก�าหนด	และ

มาตรฐานทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง	 วิธีการเขียนสัญญา	และ

ข้อก�าหนดในการก่อสร้าง	การท�าสัญญางานก่อสร้าง	และวิธีการส่งงาน

แบบต่าง	ๆ	

	 	 Principles	 of	public	 and	private	procurement,	

forms	 and	 procedures	 of	 procurement,	 general	 law	 and	

construction	 law,	 all	 requirements	 and	 standards	 in	

construction	 industry.	 How	 to	 write	 a	 contract	 and	

construction	 requirements	and	construction	contracts	and	

delivery	method

 1109 023 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ 3(3-0-6) 

  ปลอดภัยในงานก่อสร้าง 

  Occupational Health and Safety in Construction

	 	 การประยกุต์ใช้ในงานอาชวีอนามยั	ความปลอดภยัและ

สิ่งแวดล้อม	 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	หลักในการ

วางแผนทางอาชีวอนามัย	 การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง	บทบาทและหน้าทีข่องหน่วยงานด้านอาชวีอนามยั

ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	และองค์กรต่างประเทศ	มาตรฐานแรงงานระหว่าง

ประเทศ	 และมาตรฐานแรงงานไทย	 (มรท.	 8000)	 การจัดการอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ

	 	 Application	principles	 in	occupational	health,	

safety	 and	 environment,	 laws	 and	 related	 regulations,	

principles	 in	 occupational	 health	 planning,	 occupational	

health	services	in	construction	industry,	role	and	functions	

of	government	organizations,	private	sectors,	and	international	

organizations	 related	 to	 occupational	 health,	 international	

and	Thai	Labor	Standards	 (TLS	8000),	occupational	health	

and	safety	management	of	workers	in	industries
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ชื่อหลักสูตร 
	 ภาษาไทย	 	 :						หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

	 ภาษาอังกฤษ		 :						Bachelor	of	Landscape	Architecture

ชื่อปริญญา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

																	 (ชื่อย่อ)		 :	 ภ.สถ.บ.	

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Landscape	Architecture

	 	 (ชื่อย่อ)	 :			 B.L.A.

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า	160		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 
	 โครงสร้างหลักสูตร	 แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	

ดังนี้

หมวดวิชาและกลุ่มสาขาวิชา จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาสาขาหลัก

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

	 	 2.3	 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

	 	 2.4	 กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

124  หน่วยกิต

51		หน่วยกิต

19		หน่วยกิต

28		หน่วยกิต

26		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 160  หน่วยกิต

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาสาขาหลัก  จ�านวน 51 หน่วยกิต

	 1106	104	 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม	 2(2-0-4)

	 	 Principle	of	Architectural	Design

	 1106	105	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	1	 4(1-6-5)

	 	 Architectural	Design	1

	 1106	208	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	2	 4(1-6-5)

	 	 Architectural	Design	2

	 1106	211	 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	1	 4(1-6-5)

	 	 Landscape	Architectural	Design	1

	 1106	315	 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	2	 4(1-6-5)

	 	 Landscape	Architectural	Design	2

	 1106	316	 วัสดุพืชพรรณและการออกแบบ	 3(2-2-5)

	 	 Plants	Materials	and	Design

	 1106	321	 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	3	 4(1-6-5)

	 	 Landscape	Architectural	Design	3

	 1106	426	 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	4	 4(1-6-5)

	 	 Landscape	Architectural	Design	4

	 1105	427			การวางแผนและออกแบบพื้นที่สาธารณะ	 3(3-0-6)

	 	 Public	Space	Design	and	Planning	

	 1106	431	 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	5	 4(1-6-5)

	 	 Landscape	Architectural	Design	5

	 1106	535	 การวิจัยเพื่องานวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม	3(3-0-6)

	 	 Research		for		Landscape	Architecture	Thesis

	 1106	537	 วิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม						 9(0-18-9)

	 	 Thesis	in	Landscape	Architecture																																																																																																								

	 1106	212		วัสดุพืชพรรณ	 3(2-2-5)

	 	 Plants	Materials

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน  จ�านวน  19 หน่วยกิต

	 1106	101		มูลฐานการออกแบบ	 3(1-4-4)

	 	 Fundamentals	Design

	 1106	102	 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม	 3(1-4-4)

	 	 Architectural	Drawing	

	 1106	201	 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีภูมิสถาปัตยกรรม	 2(2-0-4)

	 	 History	and	Theory	of	Landscape	Architecture	

	 1106	317	 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์	 3(3-0-6)

	 	 Landscape	Ecology

	 1106	322	 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Cultural	Landscape	

	 1106	428	 หลักการวางแผนภาคและเมือง	 2(2-0-4)

	 	 Principles	of	Urban	and	Regional	Planning

	 1106	432	 การจัดการสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Management

 

  2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  จ�านวน 28 หน่วยกิต

	 1106	107	 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	1	 3(1-4-4)

	 	 Materials	and	Construction	1

	 1106	209	 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	2	 4(1-6-5)

	 	 Materials	and	Construction	2

	 1106	213	 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องาน	 3(1-4-4)

	 	 ภูมิสถาปัตยกรรม	1

	 	 Construction	Technology	for	

	 	 Landscape	Architecture	1

	 1106	214	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	 3(2-2-5)

	 	 และเขียนแบบ

	 	 Computer	for	Design	and	Drawing

	 1106	318	 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องาน	 3(1-4-4)

	 	 ภูมิสถาปัตยกรรม	2

	 	 Construction	Technology	for	

	 	 Landscape	Architecture	2

	 1106	319	 คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม	 3(2-2-5)

	 	 Computer	for	Landscape	Architecture																			

	 1106	323	 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องาน	 3(1-4-4)

	 	 ภูมิสถาปัตยกรรม	3

	 	 Construction	Technology	for	

	 	 Landscape	Architecture	3

	 1106	324	 ระบบภูมิสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Geographic	Information	Systems

	 1106	429	 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อ	 3(1-4-4)

	 	 งานภูมิสถาปัตยกรรม	4

	 	 Construction	Technology	for	

	 	 Landscape	Architecture	4

  2.4 กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา  จ�านวน 26 หน่วยกิต

	 1106	103	 เทคนิคการน�าเสนอในงานภูมิสถาปัตยกรรม	 3(1-4-4)

	 	 Landscape	Architecture	

	 	 Presentation	Technics	

	 1106	106	 ประวัติศาสตร์ศิลป์	 2(2-0-4)

	 	 History	of	Art		

	 1106	320	 การส�ารวจในงานภูมิสถาปัตยกรรม	 3(2-2-5)

	 	 Surveying	in	Landscape	Architecture	
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	 1106	325	 การออกแบบภูมิทัศน์เมือง	 3(1-4-4)

	 	 Urban	Landscape	Design

	 1106	430	 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ	 3(3-0-6)

	 	 Professional	Practice

	 1106	433	 การพัฒนาที่ดิน	 3(2-2-5)

	 	 Land	Development

	 1106	434			การจัดการโครงงานภูมิทัศน์																							 3(3-0-6)

	 	 Landscape	Project	Management

	 1106	536	 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม	 6(480	ชั่วโมง)

	 	 Professional	Practicum	in	Landscape	

	 	 Architecture

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามหรือเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้

	 1106	001	 ระบบธรรมชาติกับภูมิสถาปัตยกรรม	 2(2-0-4)

	 	 Natural	Systems	and	Landscape	

	 	 Architecture

	 1106	002	 ภูมิทัศน์พื้นฐาน		 2(2-0-4)

	 	 Fundamental	Landscape

	 1106	003	 การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎี	 2(2-0-2)

	 	 ส�าหรับการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม

	 	 Concept	and	Theory	Application	

	 	 for	Landscape	Architectural	

	 	 Design	and	Planning

	 1106	004	 พื้นที่สาธารณะและการออกแบบพื้นที่	 2(2-0-2)

	 	 นันทนาการ	ของวัฒนธรรมอีสาน

	 	 Public	Space	and	Recreation	Design	

	 	 area	for	Esan	Cultural
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แผนการศึกษา

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory		English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design		Thinking

2

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 9

(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก -

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 6

1106	101			 มูลฐานการออกแบบ
Fundamentals	Design	

3(1-4-4)

1106	102 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม	
Architectural	Drawing

3(1-4-4)

(ง) กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา 3

1106	103 เทคนิคการน�าเสนอในงานภูมิสถาปัตยกรรม
Landscape	Architecture	Presentation	Technics

3(1-4-4)

xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative		English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation		

2

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 11

(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 6

1106	104 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม	
Principle	of	Architectural	Design

2(2-0-4)

1106	105 การออกแบบสถาปัตยกรรม	1	
Architectural	Design	1

4(1-6-5)
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(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2

1106	106 ประวัติศาสตร์ศิลป์	
History	of	Art

2(2-0-4)

(ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  3

1106	107 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	1	
Materials	and	Construction	1

3(1-4-4)

xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 10

(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 4

1106	208 การออกแบบสถาปัตยกรรม	2	 	 	 	
Architectural	Design	2

4(1-6-5)

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2

1106	201 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีภูมิสถาปัตยกรรม	
History	and	Theory	of	Landscape	Architecture

2(2-0-4)

(ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี 4

1106	209 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	2	 	 	 	 	
Materials	and	Construction	2

4(1-6-5)

xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 13

(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 7

1106	211 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	1	 	 	 	
Landscape	Architectural	Design	1

4(1-6-5)

1106	212 วัสดุพืชพรรณ	 	 	
Plants	Materials

3(2-2-5)
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(ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี 6

1106	213 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม	1	 	
Construction	Technology	for	Landscape	Architecture	1

3(1-4-4)

1106	214 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ		
Computer	for	Design	and	Drawing

3(2-2-5)

xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 22

(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 7

1106	315 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	2	 	 	 	
Landscape	Architectural	Design	2

4(1-6-5)

1106	316 วัสดุพืชพรรณและการออกแบบ		 	 	
Plants	Materials	and	Design

3(2-2-5)

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3

1106	317 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์	 	 	 	 	 	 	
Landscape	Ecology

3(3-0-6)

(ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี 6

1106	318 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม	2	
Construction	Technology	for	Landscape	Architecture	2

3(1-4-4)

1106	319 คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม		  
Computer	for	Landscape	Architecture

3(2-2-5)

(ง) หมวดวิชาสนับสนุนสาขา 3

1106	320 การส�ารวจในงานภูมิสถาปัตยกรรม  
Surveying	in	Landscape	Architecture

3(2-2-5)

xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 16

(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 4

1106	321 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	3	 	 	
Landscape	Architectural	Design	3

4(1-6-5)

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3

1106	322 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม	 	 	
Cultural	Landscape	

3(3-0-6)

(ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี 6

1106	323 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม	3	 	
Construction	Technology	for	Landscape	Architecture	3

3(1-4-4)

1106	324 ระบบภูมิสารสนเทศ	 	 	 	 	 	 	
Geographic	Information	Systems

3(2-2-5)

(ง) หมวดวิชาสนับสนุนสาขา 3

1106	325 การออกแบบภูมิทัศน์เมือง
Urban	Landscape	Design

3(1-4-4)

xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 15

(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 7

1106	426 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	4	 	 	
Landscape	Architectural	Design	4

4(1-6-5)

1106	427 การวางแผนและออกแบบพื้นที่สาธารณะ		
Public	Space	Design	and	Planning

3(3-0-6)

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2

1106	428 หลักการวางแผนภาคและเมือง	 		 	 	
Principles	of	Urban	and	Regional	Planning

2(2-0-4)
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(ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี 3

1106	429 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม	4	
Construction	Technology	for	Landscape	Architecture	4

3(1-4-4)

(ง) หมวดวิชาสนับสนุนสาขา 3

1106	430 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ	       
Professional	Practice

3(3-0-6)

xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 13

(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 4

1106	431 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	5	 	
Landscape	Architectural	Design	5

4(1-6-5)

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3

1106	432 การจัดการสิ่งแวดล้อม		 	 	 	
Environmental	Management

3(3-0-6)

(ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี -

(ง) หมวดวิชาสนับสนุนสาขา 6

1106	433 การพัฒนาที่ดิน	 	 	
Land	Development

3(2-2-5)

1106	434 การจัดการโครงงานภูมิทัศน์	
Landscape	Project	Management	

3(3-0-6)

xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16
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ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 9

(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก 3

1106	535 การวิจัยเพื่องานวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม		
Research		for		Landscape	Architecture	Thesis

3(3-0-6)

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน -

(ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี -

(ง) หมวดวิชาสนับสนุน 6

1106	537 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม	 	 	
Professional	Practicum	in	Landscape	Architecture

6(480ชั่วโมง)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 12

ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 9

(ก) กลุ่มวิชาสาขาหลัก

1106	537 วิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม						 	 	 	
Thesis	in	Landscape	Architecture

9(0-18-9)

(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐาน -

(ค) หมวดวิชาเทคโนโลยี -

(ง) หมวดวิชาสนับสนุน -

xxxx xxx (3) หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2563)	

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาหลักสาขา   จ�านวน 51 หน่วยกิต

 1106 104 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 2(2-0-4)

  Principles of Architectural Design

	 	 หลักการ	แนวความคิด	เกณฑ์	กระบวนการ	และวิธีการ

ในการออกแบบสถาปัตยกรรม	ที่ตอบสนองความต้องการประโยชน์

ใช้สอยของมนุษย์	สุนทรียภาพ	และสอดคล้องกับบริบทอื่นๆ

	 	 The	 theories,	 principles,	 concepts,	 criterion,	

design	processes	and	methodologies	for	architectural	design	

responding	to	the	requirements	of	human	behavior,	aesthetics	

and	other	related	contexts

 1106 105 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4(1-6-5)

  Architectural Design 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 101  มูลฐานการออกแบบ

Prerequisite : 1106 101 Architectural  

Fundamentals

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	 และการจัดผังบริเวณ	

อาคารประเภททีพ่กัอาศยั	บนพืน้ฐานของแนวความคดิในการออกแบบ

ที่สอดประสานกับความต้องการทางกายภาพ	พฤติกรรมและสัดส่วน

มนุษย์	 ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างด้วยโครงสร้างไม้	 ก่ึงคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	ในสภาพแวดล้อมและบริบทร่วมสมัยอื่นๆ	

	 	 Architectural	 projects	 including	 the	 design	 

of	 surrounding	 environs	 for	 residences	 incorporating	 

fundamental	 design	 theory	 and	physical	 feasibility	 of	 the	

given	site	itself	and	other	factors	including	human	behavior,	

human	 proportion,	 and	 construction	methods	with	 an	 

emphasis	 on	wood	 and	 small	 scale	 reinforced-concrete	 

structures	built	using	contemporary	architectural	methods	

and	approaches

 1106 208 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4(1-6-5)

  Architectural Design 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 105 การออกแบบ

สถาปัตยกรรม 1

Prerequisite : 1106 105 Architectural 

Design 1

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	 และการจัดผังบริเวณ	

อาคารที่พักอาศัยก่ึงสาธารณะ	 	และอาคารสาธารณะขนาดเล็กภายใน 

ชุมชน	บนพื้นฐานของแนวความคิดในการออกแบบที่สอดประสานกับ

ความต้องการทางกายภาพ	พฤติกรรมและจิตวิทยามนุษย์	ความเป็น

ไปได้ในการก่อสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสรมิเหลก็	สภาพแวดล้อม	

สังคม	ชุมชน	และบริบทร่วมสมัยอื่นๆ

	 	 Architectural	projects	 including	the	design	of	

surrounding	 environs	 for	 public	 residential	 buildings	 and	

small	 scale	 public	 recreational	 building	 in	 a	 community	 

setting	that	incorporates	human	behavior,	human	proportion,	

and	construction	methods	appropriate	to	location	and	relevant	

to	 current	 social	 issues	with	 an	 emphasis	 on	 small	 scale	 

reinforced-concrete	 structural	 systems	 built	 using	 

contemporary	architectural	methods	and	approaches

 1106 211 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 4(1-6-5)

  Landscape Architecture Design 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 104 หลักการออกแบบ

สถาปัตยกรรม

  1106 208 การออกแบบ

สถาปัตยกรรม 2

Prerequisite : 1106 104 Principles of 

Architectural Design

  1106 208 Architectural 

Design 2

	 	 การออกแบบภูมิทัศน ์ เ บื้องต ้น	 และเขียนแบบ 

ภูมิสถาปัตยกรรม		เพื่อเข้าใจในแง่ของสุนทรียภาพ		ศิลปะ		และการใช้

พืชพรรณและประโยชน์ใช้สอย		ในงานออกแบบภูมิทัศน์

	 	 Landscape	 design	 fundamenta ls 	 and 

architectural	 drawing	 that	 develop	 understanding	 of	 key	

concepts	including;	aesthetics,	art,	plant	selection,	purpose	

and	function	in	landscape	design	projects

 1106 315 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 4(1-6-5)

  Landscape Architecture Design 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 211 การออกแบบ 

ภูมิสถาปัตยกรรม 1

Prerequisite : 1106  211  Landscape  

Architecture Design 1

	 	 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเน้นการออกแบบและ

การจดัภมิูทศัน์บริเวณทีพ่กัอาศยั	โดยพจิารณาในเร่ือง		แดด		ลม		ระบบ

สญัจร		การเข้าสูอ่าคาร		รวมทัง้ให้รู้จกัการเลอืกใช้วสัดพุชืพรรณ		(Plant	

Material)		ในการออกแบบภูมิทศัน์	และการน�าเสนอผลงานในชัน้เรียน
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	 	 Landscape	 architectural	 emphasis	 is	 on	 the	

design	and	management	of	housing	projects	by	examination	

of	environmental	perspectives	and	factors	such	as	sunlight,	

wind/air	circulation,	approach	to	building,	and	the	selection	

of	the	appropriate	plants	and	vegetation	in	landscape	design	

projects	and	Present	in	the	class

 1106 316 วัสดุพืชพรรณและการออกแบบ  3(2-2-5) 

  Plants Materials  and Design

	 	 แนวคิดการออกแบบและการจัดองค์ประกอบของวัสดุ

พืชพรรณ	มวล	 รูปทรง	 สี	 และผิวสัมผัส	การเลือกชนิดพืชพรรณให้

เหมาะสมต่อการใช้งานทีเ่ฉพาะเจาะจง	ความสมัพนัธ์ของพชืพรรณกบั

ระบบนิเวศ	ผังต้นไม้และการแสดงแบบภูมิสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้อง

กับวัสดุพืชพรรณ

	 	 Design	theory	and	plant	material	in	composition:	

mass,	 form,	 color,	 and	 texture.	 Specific	 use	 of	 plant.	 

Relationship	of	plants	and	ecological	system.	Planting	plan	

and	 landscape	 architectural	 presentation	 related	 to	 plant	

material,	Materials	into	various	scales	and	types	of	landscape	

settings

 1106 321 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 4(1-6-5)

  Landscape Architecture Design 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 315 การออกแบบ 

ภูมิสถาปัตยกรรม 2

Prerequisite : 1106  315  Landscape  

Architecture Design 2

	 	 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพือ่ออกแบบภูมิทัศน์ที่

มีขนาดใหญ่ขึ้น		และมีความซับซ้อนทางด้านกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น		การ

วางผังโครงการในพื้นที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ	 	 เพื่อให้

ออกแบบและวางผังโดยค�านงึถงึสิง่แวดล้อมในพืน้ที	่	เช่น		งานออกแบบ

โครงการสถานพักตากอากาศ	 	 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ	และการน�าเสนอผลงานในชั้นเรียน

	 	 Landscape	 architecture	 for	 larger	 and	more	

complex	 landscape	design	 and	 site	 planning	 ventures	 in	

multi-natural	areas	and	environments	like	resort	design	and	

natural	tourism	development	projects	and	Present	in	the	class

 1106 426 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 4(1-6-5)

  Landscape Architecture Design 4

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 321 การออกแบบ 

ภูมิสถาปัตยกรรม 3

Prerequisite : 1106  321  Landscape  

Architecture Design 3

	 	 การงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมทีเ่น้นด้านวางผงัภูมิ

ทัศน์เพื่อการนันทนาการ	 	 โดยงานออกแบบเพื่อสร้างบรรยากาศแก่

สถานที่		เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ		กัน		เช่น		การออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่

มีความส�าคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์		งานออกแบบและวางผังภูมิทัศน์

บริเวณสวนสัตว์			งานออกแบบและวางผังภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย	และ

มีการน�าเสนองานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 	 Landscape	 architectural	 emphasis	 is	 on	 site	

planning	 for	 recreation	 by	 designing	 an	 atmosphere	 that	

draws	out	or	enhances	naturally	occurring	positive	qualities	

of	a	site	or	place	to	promote	creativity	in	the	behalf	of	project	

objectives	 for	 an	 educational	 setting	 like	 a	 university	 or	

landscape	design	and	planning	of	a	conservation	area	like	a	

zoological	park	 and/or	nature	preserve	and	present	 in	 the	

class	in	Thai	and	English

 1106 427 การวางแผน และออกแบบพื้นที่สาธารณะ 3(3-0-6)

  Public space Design and Planning 

	 	 ความหมาย	 รูปแบบของพื้นที่สาธารณะและหลักการ

ออกแบบ	การส�ารวจความต้องการของผูใ้ช้งาน	วธิที�าแบบสอบถามและ

การวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบพื้นที่

สาธารณะ	และพักผ่อนหย่อนใจ	ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวกับ		แสงแดด	

ถนน		ตลอดจนลักษณะของพื้นที่		พรรณไม้		ดินและแหล่งน�้า		เพื่อใช้

ออกแบบพื้นสาธารณะ	และพื้นท่ีนันทนาการ	สวนสาธารณะแห่งชาต	ิ

และสวนสาธารณะในเมือง	

	 	 Important	 principles	 and	 considerations	 

in	planning;	methods	for	producing	a	questionnaire	and	data	

analysis;	 use	 of	 natural	 resources	most	 beneficial	 to	Thai	

recreation;	 the	 importance	 of	 sunlight,	 planting,	 soil	 and	

water	in	the	design	of	recreational	areas	like	national	parks	

and	public	parks	located	within	a	city	or	urban	environment

 1106 431 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5 4(1-6-5)

  Landscape Architecture Design 5

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 426 การออกแบบ 

ภูมิสถาปัตยกรรม 4

Prerequisite : 1106  426  Landscape  

Architecture Design 4

	 	 การออกแบบภมูสิถาปัตยกรรมและวางผังทีเ่น้นภมูทิศัน์

ขนาดใหญ่	 อาจเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทางด้านระบบนิเวศทาง

ธรรมชาติ	 กิจกรรมการใช้งาน	ผู้ใช้งาน	 และวัฒนธรรมเดิมในพื้นที่	 

โดยน�าข้อพิจารณาทางด้านผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมเป็นเกณฑ์ส�าคญัในการออกแบบ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์

ต่อคนในสังคมและชุมชน	 เช่น	 	 งานออกแบบสวนสาธารณะในเขต
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อุตสาหกรรม	 งานออกแบบปรับปรุงชุมชน	 งานออกแบบวางผัง

มหาวิทยาลัย	 เป็นต้น	 และมีการน�าเสนองานท้ังภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ

	 	 Landscape	architectural	and	planning	for	large	

landscape	design	projects	with	 the	primary	emphasis	and	

consideration	 on	 the	 impact	 of	 the	natural	 resources	 and	

benefits	 to	 the	 local	 community	 and	 society	 such	 as	 a	 

public	park	project	in	factory	area	or	another	type	of	urban	

improvement	project	and	present	 in	 the	class	 in	Thai	and	

English

 1106 535  การวิจัยเพื่องานวิทยานิพนธ์ 3(3-0-6)

  ภูมิสถาปัตยกรรม

  Research  for  Landscape Architecture 

  Thesis

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 431 การออกแบบ 

ภูมิสถาปัตยกรรม 5

Prerequisite : 1106  431  Landscape  

Architecture Design 5

	 	 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางมนุษยศาสตร	์

เพื่อวิจัยปัญหาทางภูมิสถาปัตยกรรม	 ซึ่งนิสิตเลือกเป็นหัวข ้อ

วิทยานิพนธ์	และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์

	 	 Research	methodology	 in	social	 sciences	and	

humanities	to	research	issues	and	problems	in	Landscape	

Architecture	selected	as	a	student	thesis	with	the	approval	

of	the	thesis	committee

 1106 537 วิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม 9(0-18-9)

       Thesis in Landscape Architecture

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 431 การออกแบบ 

ภูมิสถาปัตยกรรม 5

 : 1106 535 การวจิยัวทิยานพินธ์

ภูมิสถาปัตยกรรม 

Prerequisite : 1106  431  Landscape  

Architecture Design 5

 : 1106 535 Research for 

Landscape Architecture 

Thesis

	 	 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมหรือวิจัยการ

ออกแบบต่อจากรายวชิาการวจิยัวทิยานพินธ์ภมูสิถาปัตยกรรม		โดยมี

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เป็นผู้ก�ากับดูแลให้เป็นไปตาม

ระเบียบวิทยานิพนธ์

	 	 Landscape	 Architecture	 Project	 or	 Design	 

Research	 following	 ”Research	 for	 Landscape	Architecture	

Thesis„	course	under	the	direct	supervision	of	and	following	

the	guidelines	of	the	thesis	committee

 1106 212 วัสดุพืชพรรณ 3(2-2-5) 

  Plant Materials  

	 	 บทบาทและความส�าคญัของวสัดพุชื	การจ�าแนกพชืตาม

หลกัพฤกษศาสตร์		การจ�าแนกตามลกัษณะโครงสร้างและสณัฐานวทิยา	

การจ�าแนกตามลักษณะการเจริญเติบโต	สภาพแวดล้อม	และถิ่นอาศัย	

พรรณไม้พืน้เมอืงและไม้ต่างถิน่	การขยายพนัธุพ์ชืและการจดัการวสัดุ

พืชพรรณในงานภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรม

	 	 Role , 	 importance, 	 propert ies	 and	 the	 

classification	 of	 plant	 materials	 by	 using	 botanical	 

identification,	 structure	 and	morphology,	 vegetation,	 

environment	and	habitat,	 covering	both	native	and	exotic	

species,	plant	propagation	and	its	maintenance	in	landscape

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน  จ�านวน 19 หน่วยกิต

 1106 101 มูลฐานการออกแบบ 3(1-4-4)

  Fundamentals Design 

	 	 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์	 2	มิติ	 และ	 3	มิติ	 โดยมี

เนือ้หาเกีย่วข้องกับการรบัรูท้างสายตา	ทีเ่กดิจากองค์ประกอบศลิป์เบือ้ง

ต้น	เช่น	จุด	เส้น	ระนาบ	วัสดุ	พื้นผิว	สี	รวมทั้งหลักการ	และเทคนิคการ

จดัองค์ประกอบศลิป์	ทีส่มัพนัธ์กบัปรัชญา	และแนวความคดิด้านศลิปะ	

ตลอดจนการน�าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบได้	 และการออกแบบที่

ว่าง	 และรูปทรงทางสถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน	 เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของมนุษย์ทั้งด้านการใช้สอย	 สัดส่วน	 พฤติกรรมมนุษย	์	

สุนทรียภาพ	และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

	 	 Visual	 creative	design	 in	both	 two	and	 three	

dimensions	 that	 involve	 learning	 about	 visual	 perception	

created	from	fundamental	art	composition	such	as	dots,	lines,	

planes,	materials,	 textures,	 and	colors	 including	 the	basic	

techniques	 of	 creating	 art	 composition	 related	 to	 the	 

philosophy	and	theory	of	art	leading	to	innovative	design	and	

Design	 and	utilization	 of	 open	 spaces	using	 fundamental	

architectural	forms	and	techniques	that	assist	and	facilitate	

human	needs	 including	 the	 use	 of	 proportion,	 behavior,	

aesthetics	and	environmental	perception
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 1106 102 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)

  Architectural Drawing 

	 	 การเขยีนแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้เครือ่งมอืเขยีนแบบ	

การใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ	การเขียนภาพฉาย		และภาพ	2	มิติ	

และ	3	มิติ		รวมทั้งการเขียนแบบทัศนียภาพ	และการให้แสงเงา

	 	 Architectural	 drawings	 using	 drawing	 aid	 

instruments	 focusing	 on	 architectural	 presentation	 

drawings	such	as	exterior	and	interior	perspective,	2D	and	

3D	presentations;	includes	how	to	use	various	techniques	to	

apply	 correct	 shading	 and	 shadowing	 in	 architectural	 

presentation	drawings

 1106 209 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีภูมิสถาปัตยกรรม 2(2-0-4)

  History and Theory of Landscape 

  Architecture

	 	 วิวัฒนาการและพัฒนาการของภูมิสถาปัตยกรรม		

ตั้งแต่ยุคโบราณถึงศตวรรษที่	 20	 เพื่อเปรียบเทียบการออกแบบ	และ

อิทธิพลของรูปแบบ		ประวัติศาสตร์	สังคม		ความเชื่อ

	 	 Evolution	 and	 development	 of	 landscape	 

architecture	 from	ancient	 times	 to	 today’s	modern	era	 for	

design	comparison	and	the	study	of	the	influences	of	form,	

history,	and	society	expectations

            

 1106 317 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ 3(3-0-6)

  Landscape Ecology

	 	 ความหมายของนิเวศวิทยา	โครงสร้างและความสมัพนัธ์

ของระบบนิเวศน ์ 	 การจัดนิเวศวิทยาภูมิทัศน ์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ	การออกแบบระบบการให้น�้าและการระบายน�้าใน

งานภูมิทัศน์	 ระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ในท้องถิ่น	 ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน	

	 	 Definition	 of	 ecological	 structures,	 the	 

relationships	 of	 ecological	 systems,	 and	 the	management	 

of	landscape	ecology	and	natural	resources;	plant	watering	

and	 draining	 systems;	 designs	 in	 landscapes;	 local	 

eco-forestry	 and	 biodiversity;	 management	 of	 forest	 

resources	 for	 value	 added	 strategies	 in	 planting	 and	 

maintenance	for	sustainable	production

 1106 322 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  3(3-0-6)

  Cultural Landscape 

	 	 พฒันาการของแนวคดิและหลกัการส�าคญัของภมูทิศัน์

วัฒนธรรม	การอ่านและแปล	ความหมายภูมิทัศน์วัฒนธรรม	ภูมิทัศน์

ในชีวิตประจ�าวัน	และภูมิทัศน์พื้นถิ่น	การจัดการภูมิทัศน์	 วัฒนธรรม	 

มีการศึกษานอกสถานที่	

	 	 Development	of	frameworks	and	key	concepts	

of	 cultural	 landscape.	 Reading	 and	 interpreting	 cultural	

landscapes,	 everyday	 landscapes	 and	 vernacular	 

landscapes.	 Cultural	 landscape	management.	 Fieldwork	 

required

 1106 428 หลักการวางแผนภาคและเมือง 2(2-0-4)

  Principles of Urban and Regional 

  Planning 

	 	 หลักการและแนวคิดมุมมองในการวางแผน	 แนวทาง

การวางแผนภาคและเมืองในทางทฤษฎีและวิธีการ	 เทคนิคในการ

วิเคราะห์เพื่อการวางแผน

	 	 Theories	 and	 perspectives	 for	 planning	 and	

approaches	 to	 Urban	 and	 Regional	 Planning	 including	 

theoretical	 and	methodological	 analysis	 techniques	 for	 

planning

 1106 432 การจัดการสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)

  Environmental Management 

	 	 ความหมายและความจ�าเป็นของการจดัการสิง่แวดล้อม

เมือง	 เข้าใจหลักการของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และ

แนวทางเพือ่น�าไปใช้ในงานภมูสิถาปัตยกรรม	กฎหมายด้านการพฒันา

เมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เช่น	

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง	ทรัพยากรที่ดิน	สิ่งแวดล้อมและ

อาคาร	เป็นต้น	การใช้มาตรการด้านกฎหมายที่ควบคุมให้มีการปฏิบัติ

ตามผัง	 เช่น	มาตรการทางผังเมือง	 และการจัดรูปที่ดิน	 กระบานการ

ก�าหนดนโยบายและบรหิารงานของรฐัในระดบัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบังาน

ภูมิสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม	

	 	 Meaning	 and	 needs	 of	 urban	 environmental	

management,	understanding	the	principles	of	Environmental	

Impact	Assessment	(EIA)	and	obtaining	guidelines	used	in	

landscape	 architecture;	 Laws	 for	 urban	development	 and	

environmental	preservation	in	Thailand	and	foreign	countries	

such	as	those	related	to	urban	planning,	land	resource,	natu-

ral	environment	and	building	code;	law	enforcement	for	the	

implementation	of	urban	plans	such	as	enforcement	of	urban	

planning	and	land	readjustment;	policy	formulation	and	state	
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administration	at	various	levels	concerning	state	administra-

tion	at	various	levels	concerning	landscape	architecture	and	

environmental

  2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  จ�านวน 28 หน่วยกิต

 1106 107 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1 3(1-4-4)

  Materials and Construction 1

	 	 วธิกีารก่อสร้าง	คุณสมบัติวสัดุ	การเลอืกใช้วสัดุ	และการ

บ�ารุงรักษา	 รวมท้ังปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างรายละเอียด	 รอยต่อ	

ส่วนประกอบต่างๆ	 ของอาคาร	 และการสร้างหุ่นจ�าลองเพื่อศึกษา

โครงสร้างอาคารไม้ผสมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก

	 	 Construction	methods,	materials	selection	and	

building	maintenance	 including	work	 on	 construction	 

drawings	and	the	study	of	models	on	small-scale	wood	and	

reinforced	concrete	buildings

 1106 209 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2 4(1-6-5)

  Materials and Construction 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 107 วัสดุและวิธีการ

ก่อสร้าง 1

Prerequisite : 1106 107 Materials and 

Construction 1

	 	 วธิกีารก่อสร้าง	คุณสมบัติวสัดุ	การเลอืกใช้วสัดุ	และการ

บ�ารุงรักษา	รวมทั้งปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง	รายการประกอบแบบ	

แบบขยายรอยต่อและส่วนประกอบต่างๆ	ของอาคาร	 	 และสร้างหุ่น

จ�าลองเพื่อศึกษาโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงสร้างเหล็ก

ส�าหรับอาคารขนาดเล็กถึงกลาง

	 	 Construction	methods,	materials	 selection	 

and	building	maintenance	in	greater	detail	and	complexity	

including	work	on	architectural	construction	drawings,	details	

and	 study	of	models	 on	 small	 to	medium	scale	 reinforced	

concrete	and	steel	construction	structures

 1106 213 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องาน 3(1-4-4)

  ภูมิสถาปัตยกรรม 1   

  Construction Technology for Landscape 

  Architecture 1

	 	 ความรู้ด้านเทคโนโลยี	วัสดุและขั้นตอนในงานก่อสร้าง

งานภูมิสถาปัตยกรรม	 ในงานภูมิทัศน์ขนาดเล็ก	ทั้งในด้านโครงสร้าง	

วัสดพุชืพรรณ	และการดแูลรกัษางานภมูทิศัน์เพือ่ปฏบิตักิารเขยีนแบบ

ก่อสร้าง	 รายการประกอบแบบ	 และเอกสารประกอบงานก่อสร้าง 

ภูมิสถาปัตยกรรม

	 	 Technological	knowledge	of	the	materials	and	

processes	 of	 landscape	architecture	 construction	 in	 small	

landscape	design	including	construction,	plant	materials	and	

landscape	maintenance	 for	 practical	 drawing,	 drawing	

specifications	 and	 documents	 for	 landscape	 architecture	

construction

 110 214 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 3(2-2-5)

  Computer for Design and Drawing 

	 	 ทฤษฎ	ีหลกัการและปฏบิตักิารเขยีนแบบสถาปัตยกรรม	

การแสดงผลและการน�าเสนอผลงาน	 ด้วยโปรแกรมส�าหรับการเขียน

แบบ	 รวมทั้งโปรมแกรมเพื่อการแสดงผลและน�าเสนอผลงานทาง

สถาปัตยกรรม	 ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการท�างานของโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียน	 	 แบบ,	 	 การใช้งานโปรแกรม	 เทคนิคและ 

สิง่ทีค่วรรูเ้กีย่วกบัค�าสัง่การเขยีนแบบสถาปัตยกรรม	การใช้ฐานข้อมลู

ภายนอก	 การใช้งานโปรแกรมผ่านอินเทอร์เน็ต	 การแสดงผลงาน 

บนกระดาษ	และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 	 The	principles,	practice	and	use	of	computer-

aided	design	software	in	creating	architectural	construction	

documents	and	designs	including	architectural	presentations	

in	digital	formats;	examination	of	a	variety	of	CAD	software	

programs	beneficial	in	the	architecture	profession;	practice	

of	computer	skills	including	drafting,	data	mining	and	infor-

mation	searching/gathering,	internet	website	construction,	

and	general	presentation	skill	development

 1106 318 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อ           3(1-4-4)                                                

  งานภูมิสถาปัตยกรรม 2         

  Construction Technology 

  for Landscape Architecture 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 213 เทคโนโลยีการก่อสร้าง

เพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 1

Prerequisite : 1106 213 Construction  

Technology for Landscape 

Architecture 1

	 	 ความรู้ด้านเทคโนโลยี	 และขั้นตอนในงานก่อสร้างงาน

ภูมิสถาปัตยกรรม	ในเรื่องของธรณีสัณฐานวิทยา	การวิเคราะห์รูปทรง

แผ่นดนิ	การปรบัระดบัดนิเพือ่การใช้สอยในด้านต่างๆ	เพือ่น�าไปปฏบิตัิ

การเขียนแบบก่อสร้าง	รายการประกอบแบบ	และเอกสารประกอบงาน

ก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม

	 		 Technological	 knowledge	 of	 landscape	 

architectural	 construction	 processes	 in	 ecology	 and	 the	

analysis	 of	 earth	 form,	 cut/fill	multi-functions	 for	 practical	
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drawing,	drawing	specification	and	documents	for	landscape	

architecture	construction

 1106 319 คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)

  Computer for Landscape Architecture 

	 	 การใช ้งานและการประยุกต์ใช ้คอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม	 เพ่ือเตรียม

น�าเสนอผลงาน	ทัง้ในรปูแบบงานสองมติแิละสามมติิ	เช่น	การวเิคราะห์

ข้อมูล	แผนที่	แผนภูมิ	การสร้างหุ่นจ�าลองสามมิติ	เพื่อวิเคราะห์รูปร่าง

และรูปทรงในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	 และการน�าเสนอ 

ผลงานการออกแบบ	

	 	 Principles	and	application	of	computer	programs	

designed	specifically	 for	Landscape	Architecture;	 analysis	

and	 representation	 in	 two	 dimensions	 for	maps,	 graphs,	

drawings	and	in	three	dimensions	for	models	and	animation;	

examination	of	shape	and	form	in	Landscape	Architecture

 1106 323 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องาน 3(1-4-4)                                       

  ภูมิสถาปัตยกรรม 3

  Construction Technology for Landscape 

  Architecture 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 318 เทคโนโลยกีารก่อสร้าง

เพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 2

Prerequisite : 1106 318 Construction  

Technology for Landscape 

Architecture 2

	 	 ความรู้ด้านเทคโนโลยี	 และขั้นตอนในงานก่อสร้างงาน

ภมูสิถาปัตยกรรมในเรือ่งอทุกวทิยา	การจดัการระบายน�า้ฝน	การบ�าบดั

น�้าเสีย	 ระบบและองค์ประกอบการระบายน�้าทางธรรมชาติ	 ทาง

วิศวกรรมและการจัดการ	 เพื่อน�าไปปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง	

ร ายการประกอบแบบ	 และ เอกสารประกอบงานก ่อสร ้ า ง 

ภูมิสถาปัตยกรรม

	 		 Technological	 knowledge	 of	 landscape	 

architecture	 construction	 process	 in	 hydrology;	 rain	 

drainage	management,	wastewater	treatment,	water	systems	

management	 for	practical	drawing,	drawing	specifications	

and	documents	for	landscape	architecture	construction

 1106 324 ระบบภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)

  Geographic Information Systems 

	 	 แนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 และการ

ประยุกต์ใช้ในงานผังเมืองและงานออกแบบชุมชนเมือง	 การใช้ข้อมูล

ดิจิทัลและการผลิตแผนที่โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ประเภทและ

วิธีการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่	 ลักษณะข้อมูลที่ใช้และการจัดการข้อมูล	 

ตลอดจนการวิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่

	 	 Concepts 	 o f 	 Geographic 	 In format ion	 

Systems	and	its	uses	in	urban	planning	and	design;	use	and	

application	of	digital	data	and	mapping	computer	programs;	

types	 and	 utilization	methods	 of	 spatial	 data;	 types,	 

features	and	approaches	of	data	management;	analysis	and	

representation	of	spatial	data

 1106 429 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องาน 3(1-4-4)        

  ภูมิสถาปัตยกรรม 4

  Construction Technology for 

  Landscape Architecture 4

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 323 เทคโนโลยกีารก่อสร้าง

เพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 3

Prerequisite : 1106 323 Construction  

Technology for Landscape 

Architecture 3

	 	 ความรู้ด้านเทคโนโลยี	 และขั้นตอนในงานก่อสร้างงาน

ภูมิสถาป ัตยกรรม	 ในเรื่องงานออกแบบและก ่อสร ้ างระบบ

สาธารณูปโภค	 งานระบบในงานภูมิทัศน์	 สวนหลังคา	 งานโครงสร้าง

พเิศษ	และแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมสเีขยีว	เพือ่น�าไปปฏบิตักิารเขียน

แบบก่อสร้าง	 รายการประกอบแบบ	และเอกสารประกอบงานก่อสร้าง

ภูมิสถาปัตยกรรม

	 	 Technological	 knowledge	 of	 landscape	 

architecture	 construction	 processes	 in	 a	 public	 utility, 

landscape	 system	 and	 special	 structures	 for	 practical	 

drawing,	 drawing	 specifications	 and	 documents	 for	 

landscape	architecture	construction

  2.4 กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา  จ�านวน 26 หน่วยกิต

 1106 103 เทคนิคการน�าเสนอในงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)                                                    

  Landscape Architecture Presentation 

  Technics 

	 	 วิธีการเขียนแบบ	 เทคนิคในการน�าเสนองานทางด้าน 

ภูมิสถาปัตยกรรม		การเขียนภาพร่างภาพทัศนียภาพ		ภาพต้นไม้	และ

ภูมิทัศน์
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	 	 Drawing	 process	 technique	 for	 landscape	 

architecture	presentation	and	principles	 in	draft	 drawing	

perspectives,		trees	and	landscape

 1106 106 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2(2-0-4)

  History of Art 

	 	 ประวัติศาสตร์	 	 วิวัฒนาการ	 ปรัชญา	 แนวคิดในการ

ออกแบบ	บริบทด้านเศรษฐกิจ	สังคมและสภาพแวดล้อม	และปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง	ที่มีผลต่อวิวัฒนาการของศิลปะและสถาปัตยกรรมทั่วโลก	

ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

	 	 History,	 evolution,	 philosophies,	 design	 

concepts;	economic,	social	and	environmental	contexts,	and	

relevant	factors	affecting	of	Art	and	world	architectural	evo-

lution	since	pre-historical	period	until	the	present	time

 1106 320 การส�ารวจในงานภูมิสถาปัตยกรรม  3(2-2-5)

  Surveying  in Landscape Architecture

	 	 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการส�ารวจ	 	 การวัดพ้ืนท่ี		 

การท�าระดับ		การท�าแผนที่ขอบเขต		การท�าแผนที่ภูมิประเทศ		การวัด

ระยะทางด้วยการใช้ล้อวัดระยะและการใช้เทปโซ่		กล้องส�ารวจ

	 	 Tools	and	instruments	for	surveying	including	

measuring	wheels	and	tape	measures;	measurement	of	areas;	

contour,	boundary,	and	geomorphology	maps	and	mapping		

     

 1106 325 การออกแบบภูมิทัศน์เมือง 3(1-4-4)

  Urban Landscape Design

	 	 ความหมายภูมิทัศน์เมือง	 องค์ประกอบ	 แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิทัศน์เมือง		เพื่อการออกแบบ	และที่สาธารณะทั้งใน

เมอืงและชนบท		ให้เกดิความสมัพนัธ์และสอดคล้องกบับรบิทของเมอืง

เดิมหรือพื้นที่ใหม่	

	 	 Definition	and	concepts	of	urban	landscape	for	

designing	architectural	works	and	spaces	in	both	urban	and	

rural	 settings,	 the	 creation	 of	 the	 relationship	 for	 urban	 

elements	in	a	variety	of	contexts	and	environments

 1106 430 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6)

  Professional  Practice

	 	 บทบาทความรับผิดชอบ	จรรยาบรรณ	กฎหมาย	และ

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการออกแบบ			ฝึกงานวิชาชีพด้าน

การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมกับหน่วยงาน	 และนักวิชาชีพที่คณะฯ	

ให้ความเห็นชอบ	 ผู้รับเข้าฝึกงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้

ประเมินผลร่วมกัน	เป็นการท�างาน			

	 	 The	 roles,	 responsibilities,	 ethics,	 laws	 and	

standards	of	professional	practices	in	landscape	architecture;	

training	and	professional	development	in	urban	architecture	

with	 organizations	 approved	by	 the	 faculty;	 trainers	 and	

other	responsible	 faculty	members	collaboratively	evaluate	

the	training	results

 1106 433 การพัฒนาที่ดิน 3(2-2-5)

  Land Development

	 	 ความส�าคัญของทรัพยากรที่ดินและทรัพย์สิน	 อุปสงค์

อปุทานของโครงการอสงัหารมิทรพัย์	วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยั

การผลติและผลผลติ	ทีม่ต่ีอการใช้ทีด่นิและทรพัย์สนิให้เกดิประโยชน์

สูงสุดซึ่งหมายถึงผลตอบแทนของการพัฒนาที่ดินและการเติบโตทาง

เศรษฐกจิชมุชนพร้อมแนวคิดในการออกแบบทีจ่ะเอือ้ต่อการหมนุเวยีน

ทางด้านรายได้	การจ้างงาน	และระบบเศรษฐกจิภายในชมุชน	พร้อมทัง้

ฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบสนองการใช้

ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาที่ดิน		 	

	 	 Introduces	the	importance	of	lands	and	assets,	

and	 the	 demands	 and	 supplies	 of	 real	 estate	 projects.	 

Analyzes	 the	 relationship	between	production	 factors	 and	

products;	the	effects	of	the	factors	on	the	uses	of	lands	and	

assets	for	maximizing	benefits	or	the	return	on	development	

of	lands	and	communities’	economic	growth;	and	the	design	

concepts	for	the	circular	flows	of	incomes,	employments,	and	

communities’	 economic	 systems.	Meanwhile,	 design	 

practices	for	supporting	the	needs	on	land	developments.

 1106 434 การจัดการโครงงานภูมิทัศน์ 3(3-0-6)                                                     

  Project Management 

	 	 ประวตัคิวามเป็นมาของงานก่อสร้าง	การจดัท�าโครงการ

ก่อสร้าง	 การพัฒนาโครงการการประมาณราคา	 กฎหมายต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท�าโครงการ	การให้ค�าปรึกษา	การจัดหาผู้รับเหมา	

การท�าสัญญา	การจัดเอกสารระหว่างการก่อสร้าง	 การจัดการและการ

ดูแลงานภูมิสถาปัตยกรรมด้านต่าง	ๆ	 เช่น	วิธีการปรับปรุงดิน	การให้

น�้าและปุ๋ยในรูปแบบต่าง	ๆ 	เทคนิคการดัด	การตัดแต่ง	และจัดทรงพุ่ม	

การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช	 ตลอดทั้งการจัดการด้านสภาพ

แวดล้อมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เหมาะสมกับพรรณไม้แต่ละชนิด

	 	 The	 history	 of	 construction,	 construction	 

management,	 development	 of	 construction	 estimation,	 

construction	 rules	 and	 regulations,	 construction	contracts	

and	documents	,	Landscape	maintenance	and	management	

techniques;	disease	and	pest	management;	 irrigation	and	

fertilization	of	gardens;	tree	bending	pruning	and	trimming;	

management	of	various	environments	for	specific	plants
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 1106 536 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 6(480 ชั่วโมง)

  Professional Practicum in Landscape 

  Architecture  

เงื่อนไขของรายวิชา : 1106 431 การออกแบบ 

ภูมิสถาปัตยกรรม 5

Prerequisite : 1106  431  Landscape  

Architecture Design 5

	 	 การฝึกปฏบิตังิานในสายวชิาชีพหรอืสายงานทีเ่กีย่วข้อง	

ได้แก่	 การออกแบบ	 เขียนแบบ	บริหาร	ควบคุมงานก่อสร้างและอื่นๆ	

ตามหน่วยงานราชการ	เอกชน	หรอืโรงงานอตุสาหกรรม	หรอืหน่วยงาน

ศนูย์บรกิารวชิาการของคณะฯ	ในภาคเรยีนที	่2	และภาคการศกึษาพเิศษ	

ของชั้นปีที่	4	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	4	เดือน

	 	 Internship	in	the	Profession	on	rerated	field	such	

as	drafting,	designing,	administration	and	construction	site	

for	man,	 etc	whit	designing	governmental	 organization	or	

privatize	organization	such	as	factory,	design	centers	whit	

in	the	Faculty	in	the	2nd	semester	of	the	4th	year	academic	

year	for	the	duration	of	at	lease	4	months

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ�านวน 6 หน่วยกิต

 1106 001 ระบบธรรมชาติกับภูมิสถาปัตยกรรม 2(2-0-4)

  Natural Systems and Landscape 

  Architecture

	 	 ระบบของธรรมชาติและกระบวนการตามธรรมชาติที่มี

ผลต ่องานภูมิสถาป ัตยกรรม	 ผลกระทบของการพัฒนางาน 

ภูมิสถาปัตยกรรมต่อระบบนิเวศ	 และการประเมินผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม

		 	 Natural	 system	and	natural	 process	 affecting	

landscape	 architecture; 	 impacts	 from	 landscape	 

architectural	development	on	ecological	system	and	assess-

ment	of	environmental	impacts

 1106 002 ภูมิทัศน์พื้นฐาน  2(2-0-4)

  Fundamental Landscape 

	 	 นิยาม	ความหมายของภูมิทัศน์	 พื้นฐานการออกแบบ 

ภมูทิศัน์		หลกัการออกแบบภูมิทัศน์	การออกแบบ	ขัน้ตอนการออกแบบ	

	 	 Definitions	of	the	Landscape;	Landscape	Design	

Basics;	Principles	of	Landscape	Design,	Design	and	Design	

process.

 1106 003 การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎี 2(2-0-2)

  ส�าหรับการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม

  Concept and Theory Application 

  for Landscape Architectural 

  Design and Planning

							 การประยกุต์ใช้แนวคดิและทฤษฎสี�าหรบัการออกแบบ

วางผังภูมิสถาปัตยกรรม	ความหมายและความส�าคัญของแนวคิดและ

ทฤษฎีกบัการออกแบบวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม	การสร้างแนวความคิด

เบื้องต้นและการเชื่อมโยงการออกแบบให้ตอบสนองการใช้งานและ

สุนทรียภาพ	 กระบวนการพัฒนาแนวคิดสู ่การออกแบบวางผัง 

ภูมิสถาปัตยกรรม	

	 	 Concept	and	Theory	Application	for	Landscape	

Architectural	Design	and	Planning;	Meaning	and	Importance	

of	Concept	and	Theory	for	Landscape	Architectural	Design	

and	Planning,	Basic	Conceptual	Creation	and	connection	of	

design	 for	 responding	 function	and	aesthetic,	Conceptual	

Development	Process	 for	 Landscape	Architectural	Design	

and	Planning

 1106 004 พื้นที่สาธารณะและการออกแบบ 2(2-0-2)

  พื้นที่นันทนาการของวัฒนธรรมอีสาน

  Public Space and Recreation Design 

  area for Esan Cultural

	 	 ความส�าคัญ	 และลักษณะการใช้พื้นที่สาธารณะ	 ของ

ชุมชนชาวอีสานเพื่อน�าไปสู ่การวางแผนพัฒนาออกแบบพื้นที่

นันทนาการ	 จากการวิเคราะห์ข้อมูล	 ลักษณะทางกายภาพ	 และ

ทรัพยากรธรรมชาตใิห้เป็นประโยชน์ต่อการพักผ่อนหย่อนใจของชมุชน	

	 	 Important	and	functional	Public	space	area	for	

Esan	Cultural,	Considerations	in	planning	for	development	

and	design	recreation	area,	Data	analysis,	physical,	Use	of	

natural	resources	most	beneficial	Public	space	area	for	Esan	

community
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ชื่อหลักสูตร 
	 ภาษาไทย	 	 :					หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

	 ภาษาอังกฤษ		 :						Bachelor	of	Science	Program	in	Construction	Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(การจัดการงานก่อสร้าง)

																	 (ชื่อย่อ)		 :	 วท.บ.	(การจัดการงานก่อสร้าง)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Construction	Management)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :			 B.Sc.	(Construction	Management)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		120			หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

        หมวดวิชาและสาขาวิชา จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  

	 	 2.1	 วิชาพื้นฐาน

	 	 2.2	 วิชาเอก

	 	 	 2.2.1	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 2.2.2	 วิชาเอกเลือก	

	 	 2.3	 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต

12		หน่วยกิต

63		หน่วยกิต

54		หน่วยกิต

9		หน่วยกิต

9		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต 

  2.1 วิชาพื้นฐาน จ�านวน  12  หน่วยกิต

	 1107	111	 การจัดการธุรกิจงานก่อสร้างเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	of	Construction	

	 	 Business	Management

	 1107	112	 การส�ารวจในงานก่อสร้าง	 3(2-2-5)

	 	 Surveying	in	Construction

	 1107	113	 การเขียนแบบงานก่อสร้าง		 3(2-2-5)

	 	 Construction	Drawing

	 1107	314	 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	 3(3-0-6)	

	 	 Project	Feasibility	Study

  2.2 วิชาเอก จ�านวน  63  หน่วยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ จ�านวน  54  หน่วยกิต

 1107	121	 วัสดุและการก่อสร้าง	1	 3(3-0-6)

	 	 Materials	and	Construction	1

	 1107	222	 วัสดุและการก่อสร้าง	2	 3(3-0-6)

	 	 Materials	and	Construction	2

	 1107	223	 ความแข็งแรงของวัสดุ		 3(3-0-6)	

	 	 Strength	of	Materials

	 1107	224	 เทคโนโลยีอาคาร		 2(2-0-4)	

	 	 Building	Technology

	 1107	225	 โครงสร้างอาคาร	1	 2(2-0-4)

	 	 Building	Structure	1

	 1107	231	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	 3(2-2-5)

	 	 และการเขียนแบบ	1	

	 	 Computer	for	Design	and	Drafting	1

	 1107	232	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	 3(2-2-5)

	 	 และการเขียนแบบ	2	

	 	 Computer	for	Design	and	Drafting	2

	 1107	233	 การจัดการงานก่อสร้าง	 3(3-0-6)

	 	 Construction	Management

	 1107	234	 การเพิ่มผลิตภาพและการบริหารทรัพยากร		 3(3-0-6)

	 	 Productivity	and	Resource	Management

	 1107	311	 โครงงานการจัดการงานก่อสร้าง	1		 3(0-9-0)

	 	 Construction	Management	Project	1

	 1107	326	 โครงสร้างอาคาร	2		 	2(2-0-4)

	 	 Building	Structure	2	

	 1107	327	 การจัดการงานก่อสร้างด้านอาชีวอนามัย	 3(3-0-6)

	 	 และความปลอดภัย	

	 	 Construction	Management	

	 	 of	Occupational	Health	and	Safety

	 1107	335	 การวางแผนและควบคุมโครงการ	 3(2-2-5)

	 	 Planning	and	Project	Control

	 1107	336	 การประมาณราคางานก่อสร้าง		 3(2-2-5)

	 	 Construction	Cost	Estimation

	 1107	337	 การออกแบบและการก่อสร้างเสมือนจริง	 3(2-2-5)

	 	 Design	Virtual	and	Construction

	 1107	338	 ระบบดิจิทัลในงานก่อสร้าง	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Systems	in	Construction

	 1107	410	 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา	 3(3-0-6)

	 	 Procurement	and	Contract	Management

	 1107	412	 โครงงานการจัดการงานก่อสร้าง	2		 	3(0-9-0)	

	 	 Construction	Management	Project	2

	 1107	439	 การส�ารวจปริมาณงานก่อสร้าง	 3(2-2-5)

	 	 และการวิเคราะห์ราคา	

	 	 Construction	Quantity	Survey	

	 	 and	Cost	Analysis

  

   2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ�านวน 9 หน่วยกิต

	 1107	001	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ		 3(3-0-6)

	 	 การจัดการงานก่อสร้าง

	 	 English	Communication	for	

	 	 Professional	Construction	Management

	 1107	002	 การก่อสร้างต้นทุนต�่า		 3(3-0-6)

	 	 Economical	Construction

	 1107	003	 กฎหมายอาคาร		 3(3-0-6)

	 	 Building	Laws

	 1107	004	 คณิตศาสตร์ส�าหรับสถาปนิก	 3(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Architecs

	 1107	005	 เทคโนโลยีอาคารสูง	 3(3-0-6)	

	 	 High	Rise	Building	Technology

		 1107	141	 มูลฐานการออกแบบ		 3(3-0-6)

	 	 Design	Fundamentals

	 1107	142	 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Architectural	Design
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  2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ�านวน  9  หน่วยกิต

	 1107	444	 การเตรียมปฏิบัติวิชาชีพการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 งานก่อสร้าง		 	

	 	 Pre	-	Professional	Practice		 	

	 	 in	Construction	Management

	 1107	445	 การปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง	 6(0-80-0)

	 	 Professional	Practice	in	Construction	

	 	 Management

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ�านวน 6 หน่วยกิต

	 	 เป็นไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2558)
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แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	
Design	Thinking

2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

1107xxx วิชาเอกเลือก 3

1107	111 การจัดการธุรกิจก่อสร้างเบื้องต้น		 	 	 	
Introduction	to	Construction	Business	Management

3(3-0-6)

1107	113 การเขียนแบบก่อสร้าง		 	 	 	 	
Construction	Drawing

3(2-2-5)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

1107xxx วิชาเอกเลือก 3

1107	112 การส�ารวจในการก่อสร้าง	    
Surveying	in	Construction

3(2-2-5)

1107	121 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	1		 	 	 	 	
Materials	and	Construction	1

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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ชั้นปีที่ 2  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

1107	223 ความแข็งแรงของวัสดุ		 	 	 	 	
Strength	of	Materials

(3-0-6)

1107	222 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	2	 	 	
Materials	and	Construction	2

3(3-0-6)

1107	224 เทคโนโลยีระบบอาคาร		 	 	 	 	 	
Building	Technology

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ชั้นปีที่ 2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

1107	225 โครงสร้างอาคาร	1	 	 	 	 	 	

Building	Structure	1

2(2-0-4)

1107	231 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ	1		

Computer	for	Design	and	Drafting	1

3(2-2-5)

1107	233 การจัดการงานก่อสร้าง		 	 	 	 	

Construction	Management

3(3-0-6)

1107	234 การเพิ่มผลิตภาพและการบริหารทรัพยากร		

Productivity	Improvement	and	Resource	Management

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17

ชั้นปีที่ 3  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1107	232 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ	2		

Computer	for	Design	and	Drafting	2

3(2-2-5)

1107	314 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ		

Project	Feasibility	Study

3(3-0-6)

1107	326 โครงสร้างอาคาร	2			 	 	 	 	

Building	Structure	2

2(2-0-4)

1107	335 การวางแผนและควบคุมโครงการ	 	 	

Planning	and	Project	Control

3(2-2-5)

1107	336 การประมาณราคาก่อสร้าง		 	 	 	 	

Construction		Cost	Estimation

3(2-2-5)
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1107	337 การออกแบบและการก่อสร้างเสมือนจริง

Design	Virtual	and	construction

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17

ชั้นปีที่ 3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1107xxx วิชาเอกเลือก 3

1107	327 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	Construction	Manage-

ment	of	Occupational	Health	and	Safety	

3(3-0-6)

1107	338 ระบบดิจิทัลในงานก่อสร้าง	 	

Digital	systems	construction

3(2-2-5)

1107	311 โครงงานทางการจัดการงานก่อสร้าง	1		

Construction	Management	Project	1

3(0-9-0)

1107	410 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา	 	

Procurement	and	Contracts	Management

3(3-0-6)

1107	439 การส�ารวจปริมาณงานก่อสร้างและการวิเคราะห์ราคา	

Construction	Quantity	Survey	and	Cost	Analysis

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ชั้นปีที่ 4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1107	412 โครงงานทางการจัดการงานก่อสร้าง	2		

Construction	Management	Project	2

3(0-9-0)

1107	444 การเตรียมปฏิบัติการจัดการงานก่อสร้าง		 	

Per-Professional	Practice	in	Construction	Management

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6

ชั้นปีที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1107	445 การปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง		 	

Professional	Practice	in	Construction	Management

6(0-80-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  จ�านวน  30  หน่วยกิต  

	 	 เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1 วิชาพื้นฐาน จ�านวน  12  หน่วยกิต   

 1107 111 การจัดการธุรกิจงานก่อสร้างเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction of Construction 

  Business Management

	 	 ธรุกจิทัว่ไปและธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบังานก่อสร้าง	วธิกีาร

จัดการบริษัทก่อสร้าง	 รวมถึงการจัดองค์กรในบริษัทฯ	 โครงสร้างการ

บริหารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ	การเงิน	การบัญชี	การวางระบบ

ข้อมูลข่าวสาร	กลยุทธ์ในการประกวดราคา	จรรยาบรรณในการปฏิบัติ

การและการท�าธุรกิจ

	 	 General	 business	 and	 business	 related	 to	 

construction,	 management	 of	 construction	 company.	 

Company	 organization,	 incorporation	 structures,	 policies	 

and	procedures,	finance,	accounting,	information	modeling,	

bidding	strategies,	operation	and	business	ethics

 1107 112 การส�ารวจในงานก่อสร้าง  3(2-2-5) 

  Surveying in Construction

	 	 หลักการและทฤษฎีการส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง	 เครื่อง

มือที่ใช้ในงานส�ารวจ	การวัดระยะทาง	การถ่ายระดับด้วยกล้องระดับ	

การใช้กล้องวัดมุมและการประยุกต์ใช้ในการก่อสร้าง	การท�าเส้นชั้น

ความสูง	การค�านวณพื้นที่และปริมาตรงานดิน

	 	 Principles	 and	 theories	 of	 surveying	 for	 

construction,	 tools	and	 instruments	 in	surveying,	distance	

measurement,	leveling,	angle	instruments	and	applications	

in	construction,	contour,	area	and	volume	computations

 1107 113 การเขียนแบบงานก่อสร้าง  3(2-2-5) 

  Construction Drawing

																							การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ	เส้นสัญลักษณ์

ต่าง	ๆ 	ร่วมกบัการปฏบิตังิานเขยีนแบบงานก่อสร้าง	แปลนฐานราก	คาน

คอดิน	พื้นส่วนล่าง	แปลนคาน	เสา	พื้นส่วนบน	แปลนคานโครงหลังคา	

รูปตัดขวาง	รูปตัดยาว	รูปด้าน	4	ด้าน	แปลนสุขาภิบาล		ผังไฟฟ้า	แบบ

ขยายฐานราก	เสา	พื้น	คาน	คอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบผังบริเวณ	แผนที่

สังเขปที่ตั้ง	รายการประกอบแบบงานก่อสร้าง

	 	 Tools	 and	 devices	 for	 drawings.	 Lines	 and	

symbols	 with	 integrating	 in	 practices	 of	 construction	 

drawings	such	as	footings,	ground	beams,	ground	floor	plans,	

beam	plans,	columns,	upper	floor	plans,	roof	structure	plans,	

cross	 and	 profile	 sections,	 elevations,	 sanitary	 plans,	 

electrical	 plans,	 details	 of	 structural	 drawings	 such	 as	 

footings,	columns,	beams,	concrete,	rebars,	site	layouts	and	

locations,	and	specifications

 1107 314 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  3(3-0-6) 

  Project Feasibility Study

														 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านอุปสงค์-ตลาด	ด้าน

เทคนิค	ด้านการเงิน	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสิ่งแวดล้อม	และด้านสังคม	

การจัดเตรียมเอกสารโครงการฯ	และการน�าเสนอโครงการฯ

	 	 Process	 of	 project	 feasibility	 study,	 project 

information	 gathering.	 Project	 feasibility	 study	 in	 

demand-market,	technique,	finance,	economy,	environment,	

and	social.	Project	document	preparation	and	Presentation

  2.2 วิชาเอก จ�านวน  63  หน่วยกิต     

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ จ�านวน  54  หน่วยกิต

 1107 121 วัสดุและการก่อสร้าง 1 3(3-0-6)

  Materials and Construction 1 

	 	 วธิกีารก่อสร้าง	คณุสมบตัวิสัด	ุการเลอืกใช้วสัด	ุและการ

บ�ารุงรักษา	 รวมท้ังปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างรายละเอียด	 รอยต่อ	

ส่วนประกอบต่าง	 ๆ	 ของอาคาร	 และการสร้างหุ่นจ�าลองเพ่ือศึกษา

โครงสร้างอาคารไม้ผสมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก

	 	 Construction	methods,	material	 properties,	

material	selection	and	maintenance;	practices	of	construction	

drawings,	details,	joints	and	building	components;	building	

models	for	studying	small-sized	wood	and	reinforced	concrete	

buildings		

 1107 222 วัสดุและการก่อสร้าง 2 3(3-0-6) 

  Materials and Construction 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1107 121 วัสดุและการก่อสร้าง 1

Prerequisite : 1107 121 Materials and 

Construction 1        

	 	 วธิกีารก่อสร้าง	คณุสมบตัวิสัด	ุการเลอืกใช้วสัด	ุและการ

บ�ารุงรักษา	รวมทั้งปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง	รายการประกอบแบบ	

แบบขยายรอยต่อและส่วนประกอบต่าง	ๆ	 ของอาคาร	 	 และสร้างหุ่น

จ�าลองเพื่อศึกษาโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงสร้างเหล็ก

ส�าหรับอาคารขนาดเล็กถึงกลาง

	 	 Construction	methods,	material	 properties,	

material	selection	and	maintenance;	practices	of	construction	

drawing,	 design	 details,	 enlarged	 diagrams	 of	 joints	 and	 
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different	building	components;	building	models	for	studying	

small-	 to	medium-sized	 reinforced	concrete	buildings	and	

steel	structures

 1107 223 ความแข็งแรงของวัสดุ 3(3-0-6)

  Strength of Materials

		 	 พ้ืนฐานกลศาสตร์	 ความเค้น	ความเครียด	และความ

ยืดหยุ่นของวัสดุ	 แผนผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	ความเค้นในคาน	

การเสียรูปของโครงสร้าง	ความเค้นในเสายาว	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Fundamental	me	chanics.	Stress-strain	and	 

elasticity	 of	materials,	 shear	 force	 and	 bending	moment	 

diagrams,	stress	in	beams,	deformation	of	structures,	stress	

in	slender	column				

 1107 224 เทคโนโลยีอาคาร 2(2-0-4)

  Building Technology 

	 	 งานระบบและเทคโนโลยปีระกอบอาคารพักอาศัย	อาคาร

สาธารณะขนาดเล็กและกลาง	ถึงประเภท	ชนิด	คุณสมบัติ	กฎหมายที่

เก่ียวข้อง	 ตลอดจนการน�าไปใช้ประกอบอาคาร	 ครอบคลุมถึงระบบ

ไฟฟ้าก�าลัง	ไฟฟ้าแสงสว่าง	ระบบประปาสุขาภิบาล	ระบบป้องกันอัคคี

ภัย	ระบบปรับอากาศ	และระบบขนส่งทางดิ่ง

	 	 	 	 	 	 Residential	 buildings’systems	 and	 

technologies;	small		and	mediumsized	public	buildings;	types,	

properties,	relevant	laws;	application	in	buildings,	covering	

electrical	power	system,	 lighting,	waterworks	and	sanitary	

system,	fire	prevention,	airconditioning,	and	elevation	system

 1107 225 โครงสร้างอาคาร 1   2(2-0-4)

  Building Structure 1 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1107 223 ความแข็งแรงของ

วัสดุ

Prerequisite : 1107 223 Strength of  

Materials

	 	 ทฤษฎแีละประเภทโครงสร้าง	น�า้หนกับรรทกุโครงสร้าง	

การวิเคราะห์โครงสร้าง	 การออกแบบโครงสร้างไม้และการออกแบบ

โครงสร้างเหล็ก	เบื้องต้น

	 	 Theories	 and	 types	 of	 structure,	 loadings,	 

structural	 analysis,	 fundamentals	 of	 timber	 and	 steel	 

structure	design	

 1107 231 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-5)

  และการเขียนแบบ 1

  Computer for Design and Drafting 1

	 	 ทฤษฎ	ีหลกัการและปฏบิตักิารเขียนแบบสถาปัตยกรรม	

การแสดงผลและการน�าเสนอผลงาน	 ด้วยโปรแกรมส�าหรับการเขียน

แบบ	 รวมทั้งโปรแกรมเพื่อการแสดงผลและน�าเสนอผลงานทาง

สถาปัตยกรรม	 ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการท�างานของโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ	การใช้งานโปรแกรม	 เทคนิคและสิ่งที่

ควรรู้เกี่ยวกับค�าสั่งการเขียนแบบสถาปัตยกรรม	การใช้ฐานข้อมูล

ภายนอก	การใช้งานโปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต	การแสดงผลงานบน

กระดาษ	และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 	 Theories	and	practices	in	architectural	drawings.	

Presenting	and	drafting	drawings	by	computer	software	(CAD	

or	 others)	 including	 computer	 presenting	 and	drafting	 in	

principles,	 techniques,	 functions,	 database,	 online	works,	

hardcopy	printouts,	and	e-social	media		

 1107 232 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-5)

  และการเขียนแบบ 2

  Computer for Design and Drafting 2

	 	 ทฤษฎ	ีหลกัการและปฏบิตักิารเขียนแบบสถาปัตยกรรม	

การแสดงผลและการน�าเสนอผลงาน	 ด้วยโปรแกรมส�าหรับการเขียน

แบบทัศนียภาพ	การแสดงหุ่นจ�าลอง	3	มิติ	และภาพเคลื่อนไหวเสมือน

จริง	รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวางผัง	การ

จัดภูมิสถาปัตยกรรม	การออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม

ภายใน

	 	 Theories	 and	 practices	 in	 architectural	 

drawings.	 Presenting	 and	drafting	 drawing	by	 computer	

software	 (CAD	or	others)	 including	sceneries,	3-D	models,	

animations.	 And	 also	 landscape	 layouts	 and	 interior	 

architecture	are	included		

 1107 233 การจัดการงานก่อสร้าง 3(3-0-6)

  Construction Management 

	 	 ประวตัคิวามเป็นมาของงานก่อสร้าง	การจดัท�าโครงการ

ก่อสร้าง	 การพัฒนาโครงการการประมาณราคา	 กฎหมายต่าง	 ๆ	 ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท�าโครงการ	การให้ค�าปรึกษา	การจัดหาผู้รับเหมา	

การท�าสัญญา	การจัดเอกสารระหว่างการก่อสร้าง	การจัดองค์กรต่าง	ๆ 	

ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง	การวางแผนงานก่อสร้างโครงการ	การควบคุม

การก่อสร้าง	การควบคมุคณุภาพงาน	การบรหิารจดัการงานบคุคลและ

เครื่องจักรกล

	 	 The	 history	 of	 construction,	 construction	 

management,	 development	 of	 construction	 estimation,	 
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construction	 rules	and	 regulations,	construction	contracts,	

and	 construction	 documents.	 Takes	 a	 closer	 look	 at	 the	 

construction	industry	including	planning	and	administration,	

monitoring,	quality	control,	safety	and	the	management	of	

construction	workers	and	equipment

 1107 234 การเพิ่มผลิตภาพและการบริหารทรัพยากร 3(3-0-6)

  Productivity and Resource Management 

	 	 ทฤษฎี	 หลักการ	 การวินิจฉัยปัญหาผลิตภาพและการ

ปรบัปรงุผลติภาพงานก่อสร้างภาคสนาม	การปรบัปรงุผลติภาพโดยการ

ศกึษางาน	ผงัสายใย	ผงัการเคลือ่นทีแ่ละแผนภมิูกระบวนการผลติ	การ

วัดและศึกษาเวลาการท�างานของทีมงาน	 การบริหารทรัพยากรในงาน

ก่อสร้าง	ทฤษฎีพัสดุคงคลัง	การจ�าลองสถานการณ์งานก่อสร้าง

	 	 Theories,	 Principles,	 Failing	 Productivity	 

Diagnosis,	 and	Productivity	 Improvement	 in	 construction	

fields.	 Productivity	 Improvement	 by	Work	 Study,	 String	 

Diagram,	 Flow	 Diagram,	 and	 Process	 Chart.	 Work	 

Measurement	 and	 Time	 Study	 in	 Construction	 Crew.	 

Resource	Management	in	Construction	Projects.	Theory	of	

Material	Inventory.	Construction	Simulations

 1107 311 โครงงานการจัดการงานก่อสร้าง 1  3(0-9-0)

  Construction Management Project 1 

	 	 ขบวนการเตรียมการท�าปริญญานิพนธ์ในหัวข้อที่

เก่ียวข้องกับการจัดการงานก่อสร้าง	ปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุม	 ศึกษา

หัวข้อที่สนใจ	 ความเป็นไปได้ในการท�า	 และวางแผนการท�าปริญญา

นิพนธ์	 น�าเสนอหัวข้อการท�าเตรียมปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ

ปริญญานิพนธ์

	 	 Process	 of	 project	 proposal	 related	 to	 

construct ion	 management . 	 Advis ing	 to 	 pro ject	 

adviser,	 topic	 selection,	 project	 proposal	 in	 practice,	 

project	 planning.	 Presenting	 the	 project	 proposal	 to	 the	 

project	committee

 1107 326 โครงสร้างอาคาร 2 2(2-0-4)

  Building Structure 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1107 225 โครงสร้างอาคาร 1

Prerequisite : 1107 225 Building Structure 

1

	 	 ทฤษฎีโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	คุณสมบัติ

ของคอนกรีตและเหลก็เสรมิ	การออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

(คสล.)	เบื้องต้น

    

	 	 Theories	of	reinforced	concrete	(RC)	structure,	

properties	of	concrete	and	reinforcing	bars.	Fundamentals	of	

RC	structure	design

 1107 327 การจัดการงานก่อสร้างด้านอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 

  และความปลอดภัย

  Construction Management 

  of Occupational Health and Safety 

	 	 การประยกุต์ใช้ในงานอาชวีอนามยั	ความปลอดภยัและ

สิ่งแวดล้อม	 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	หลักในการ

วางแผนทางอาชีวอนามัย	 การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง	บทบาทและหน้าทีข่องหน่วยงานด้านอาชวีอนามยั

ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	และองค์กรต่างประเทศ	มาตรฐานแรงงานระหว่าง

ประเทศ	 และมาตรฐานแรงงานไทย	 (มรท.	 8000)	 การจัดการอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ

	 	 Application	principles	 in	occupational	health,	

safety	 and	 environment,	 laws	 and	 related	 regulations,	 

principles	 in	 occupational	 health	 planning,	 occupational	

health	services	in	construction	industry,	role	and	functions	

of	 government	 organizations,	 private	 sectors,	 and	 

international	 organizations	 related	 to	 occupational	 health,	

international	 and	 Thai	 Labor	 Standards	 (TLS	 8000),	 

occupational	health	and	safety	management	of	workers	 in	

industries			

 1107 335 การวางแผนและควบคุมโครงการ 3(3-0-6)

  Planning and Project Control 

	 	 ขัน้ตอนในการจดัท�าแผนงานก่อสร้าง	การจดัองค์กรใน

หน่วยงานก่อสร้าง	การวางแผนงานโดยใช้	แผนงานแบบ	Bar-Chart,	

CPM,	 และอื่นๆ	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนงาน

ก่อสร้าง	การติดตามผลงานและการควบคุมงานก่อสร้าง		การควบคุม

ค่าใช้จ่าย	และก�าหนดเวลา	การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง

	 	 Process	of	construction	planning,	construction	

organizations,	construction	planning	by	bar-chart,	CPM,	etc.	

and	 construction	 planning	 by	 computer	 application.	 

Construction	monitoring	 and	 control.	 Budget	 control	 and	

schedule,	and	construction	productivity	improvement
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 1107 336 การประมาณราคางานก่อสร้าง 3(2-2-5)

  Construction Cost Estimation 

	 	 หลกัการและวธิกีารประมาณราคา	การประมาณราคาใน

ขั้นตอนต่าง	ๆ	เช่น	ช่วงก�าหนดโครงการ	ช่วงออกแบบ	และช่วงด�าเนิน

การก่อสร้าง	ศึกษาการประมาณราคาแบบหยาบ,	แบบละเอียด	การจัด

หมวดหมู่	 	แยกแยะวัสดุก่อสร้างและค่าแรง	การท�าตารางปริมาณงาน		

(BOQ)	การหาแหล่งข้อมูลราคาวสัดุก่อสร้างและค่าแรง	เพือ่น�าไปสูก่าร

ควบคุมการใช้จ่ายการก่อสร้าง	 รวมถึงการศึกษาขอบเขตและความ

สัมพันธ์ขององค์กรต่าง	ๆ	ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

	 	 Principles	 and	 methods	 of	 construction	 

estimation.	 Process	 of	 the	 estimation	 such	 as	 defining	 

conceptual	projects,	design,	and	construction.	The	estimation	

in	drafts	and	in	details	of	information.	Categorizing,		grouping,	

classifying	construction	materials	and	labors.	Preparing	bill	

of	 quantity	 (BOQ).	 Searching	 sources	 and	 information	 of	

construction	materials	 for	 cost	 controls	 of	 a	 construction	

project.	 Studying	 scopes	 and	 organizations	 related	 to	 

stakeholders	in	construction	industry

 1107 337 การออกแบบและการก่อสร้างเสมือนจริง 3(2-2-5) 

  Design Virtual and Construction 

	 	 หลักการและการประยุกต์ใช้แบบจ�าลองข้อมูลอาคาร	

เพือ่งานออกแบบสถาปัตยกรรม	ฝึกใช้งานโปรแกรมส�าเรจ็รปูด้าน	BIM	

เพื่อการสร้างแบบจ�าลอง	การสร้างรูปแปลนพื้น	รูปด้าน	และรูป	3	มิติ	

รวมถึงการใช้งานค�าสั่งต่าง	ๆ	ในการสร้างแบบจ�าลองอาคาร

	 	 Principles	 and	 applications	 of	 Building	 

Information	Modeling	 (BIM)	 for	 architectural	 drawings.	 

Practicing	BIM	software	 for	modeling	buildings	 including	

floor	 plans,	 elevations,	 and	 3-D	 perspectives.	 Applying	 

functions	in	the	software	are	included.				

 1107 338 ระบบดิจิทัลในงานก่อสร้าง 3(2-2-5) 

  Digital Systems in Construction

	 											 ศึกษาหลักการและการใช้โปรแกรมเพ่ือการจัดการงาน

ก่อสร้าง	 ได้แก่	 การสร้างมุมมอง	 บันทึกมุมมองต่าง	 ๆ	สร้างข้อความ	

หรือหมายเหตุ	 สร้างสื่อน�าเสนอท่ีสวยงานในแบบภาพน่ิง	 	 และภาพ

เคลื่อนไหว	 การตรวจสอบความขัดแย้งกันของแบบจ�าลอง	 และการ

จ�าลองโครงการ

	 	 Principles	 and	 application	 of	 software	 for	 

construction	management.	The	application	includes	modeling	

perspectives,	snap	shots,	comments,	markup,	rendering	im-

ages,	animations,	clash	detection,	and	4-D	simulation

 1107 410 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 3(3-0-6) 

  Procurement and Contracts Management

	 	 ศึกษาหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน	รูปแบบ

และขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง	 ศึกษากฎหมายทั่วไป	กฎหมายก่อสร้าง	

ข้อก�าหนด	และมาตรฐานทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบังานก่อสร้าง	วธิกีารเขียน

สญัญาและข้อก�าหนดในการก่อสร้าง	การท�าสญัญางานก่อสร้าง	และวธิี

การส่งงานแบบต่าง	ๆ	

	 	 Principles	of	procurement	of	government	and	

private	 sectors.	 Procurement	 deliveries	 and	 processes.	

Studying	general	law	and	regulation.	Studying	law,	regulation	

and	 standard	 in	 construction	 industry.	 Construction	 

contracting	 practices	 and	 construction	 contracts	 and	 

delivery	method

 1107 412 โครงงานการจัดการงานก่อสร้าง 2  3(0-9-0)

  Construction Management Project 2

											 ด�าเนนิการท�าปรญิญานพินธ์ตามแผนทีเ่ตรยีมไว้	ท�าการ

เสนอความก้าวหน้าของงานต่ออาจารย์ผูค้วบคุมเป็นขัน้ๆ	ตามแผนงาน		

ท�าการเก็บข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	 สรุปเนื้อหาสาระ	 แก้ไขปัญหาและ

อปุสรรคของงาน	จดัท�ารปูเล่มรายงานปรญิญานิพนธ์	น�าเสนอปรญิญา

นิพนธ์ต่อคณะกรรมการปริญญานิพนธ์

	 	 Performing	the	project	according	to	the	project	

planned.	 Presenting	progress	 of	 the	project	 to	 the	project	

adviser	 step	 by	 step	 as	 planned.	 Data	 collection,	 data	 

analysis,	 resulting	 the	 project	 and	 solving	 the	 project	 

obstructions/problems.	 Preparing	 the	 project	 report	 and	

presenting	the	project	to	the	project	committee

 1107 439 การส�ารวจปริมาณงานก่อสร้าง 3(2-2-5)

  และการวิเคราะห์ราคา

  Contruction Quantity Survey 

  and Cost Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา : 1107 336 การประมาณราคา

งานก่อสร้าง

Prerequisite : 1107 336 Construction Cost 

Estimation

	 	 หลักการและทฤษฎีการส�ารวจปริมาณเพื่อการวางแผน

ก่อสร้าง	การถอดปริมาณวัสดุหน้างาน	การศึกษาขั้นตอนการก่อสร้าง

และการวางแผน	 การจัดซื้อ/จ้าง	 การจัดส่งวัสดุและเคร่ืองจักร 

เพื่อเข้าหน้างาน	การเปรียบเทียบราคา	การเตรียมเอกสารการจัดซ้ือ/

จ้างผู้รับเหมาย่อยหน้างาน	

	 	 Principles	and	theories	of	quantity	surveying	for	

construction	planning,	 on-site	 quantity	 take-off,	 studying	
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construction	method	statement	and	planning,	construction	

procurements	and	deliveries	for	materials	and	equipment’s	

to	 the	 project	 site,	 budget/cost	 comparisons,	 preparing	

documents	for	on-site	contractors			

   2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  จ�านวน  9  หน่วยกิต    

 1107 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-6)

  การจัดการงานก่อสร้าง

  English Communication for 

  Professional Construction Management 

	 	 การพูดภาษาอังกฤษ	 เพื่อการสื่อสารกับลูกค ้ า	 

ผู้ประกอบการ	 หุ ้นส่วนธุรกิจ	 และเพื่อนร่วมงาน	 รวมถึงการอ่าน 

ข้อก�าหนด	 และกฎหมาย	 รายละเอียดสินค้า	 บทความและหนังสือ

ทางการจัดการงานก่อสร้างในภาษาอังกฤษ	 การเขียนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์	 ข้อเสนอโครงการ	 รายงาน	 บทความ	 และสามารถ 

สอบผ่านสภาวิชาชีพ	 เพ่ือประกอบวิชาชีพ	การเข้าร่วมและน�าเสนอที่

ประชุมวิชาการ	โดยสามารถน�าเสนอได้

	 	 English	 speaking	 for	 communication	with	 

clients,	 entrepreneurs,	 business	 partners	 and	 colleagues;	

reading	 regulations	 and	 laws,	 catalogues	 of	 goods,	 

construction	 management	 journals	 and	 textbooks	 in	 

English;	writing	emails,	proposals,	reports,	articles;	to	be	able	

to	pass	the	Professional	Council	Examination	in	order	to	hold	

the	profession,	participate	and	present	work	in	professional	

conferences

 1107 002 การก่อสร้างต้นทุนต�่า 3(3-0-6)

  Economical Construction 

												 วัสดุราคาถูก	 	 วิธีการก่อสร้างอย่างง่ายและประหยัด		 

ที่สามารถใช้ความร่วมมือของชุมชนเป็นแรงงานส�าคัญ		

	 	 Low	cost,	cost-saving	construction	methods	and	

materials	selection;	course	stresses	economic	construction	

and	human	resource	development	through	the	collaborative	

efforts	of	people	within	a	local	community

 1107 003 กฎหมายอาคาร 3(3-0-6)

  Building Laws

	 	 กฎหมาย	 ข้อบัญญัติต่าง	 ๆ	 ที่มีความเกี่ยวข้องกับ 

การออกแบบ	และ	ก่อสร้างอาคาร	รวมไปถึงการประกอบวิชาชีพ	และ

การด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม

	 	 The	rules	and	regulations	that	apply	to	design	

and	construction	industries;	includes	building	codes,	zoning	

laws	 as	well	 as	 the	moral	 and	 ethical	 responsibilities	 

associated	with	the	design	and	construction	profession

 1107 004 คณิตศาสตร์ส�าหรับสถาปนิก  3(3-0-6)

                Mathematics for Architecture 

	 	 หน่วยและมาตราวดั	การหาพืน้ที	่ปรมิาตร	พืน้ทีผ่วิ	และ

จุดศูนย์ถ่วงของรูปทรงเรขาคณิต	 อัตราส่วน-สัดส่วน	ตรีโกณมิติและ

การประยุกต์	คณิตศาสตร์ดอกเบี้ย	สถิติ	และกลศาสตร์เบื้องต้น

	 	 Coursework	 covers	 units	 and	 systems	 of	 

measurement,	geometrics,	calculation	of	area,	volume,	surface	

and	center	of	gravity,	ratio	and	proportion,	trigonometry	and	

its	applications	as	well	as	interest	rate	calculation,	statistics	

and	fundamental	mechanics

 1107 005 เทคโนโลยีอาคารสูง 3(3-0-6)

  High Rise Building Technology

	 	 เทคนิคการก่อสร้าง	 	 การเลือกใช้โครงสร้าง	 และ	 

งานระบบ	 ส�าหรับอาคารสูง	 เน้นการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการ 

ใช้วัสดุ		โครงสร้าง	และข้อก�าหนดต่างๆ	ในประเทศไทย

	 	 Coursework	examines	and	studies	”High	Rise„	

construction	methods	and	theories	including	relevant	rules,	

regulations	and	construction	codes;	the	selection	of	materials	

and	practical	construction	methods	that	relate	directly	to	and	

impact	project	feasibility

 1107 141 มูลฐานการออกแบบ 3(3-0-6)

  Design Fundamentals

	 	 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์	 2	มิติ	 และ	 3	มิติ	 โดยมี

เนือ้หาเกีย่วข้องกับการรบัรูท้างสายตา	ทีเ่กดิจากองค์ประกอบศลิป์เบือ้ง

ต้น	เช่น	จุด	เส้น	ระนาบ	วัสดุ	พื้นผิว	สี	รวมทั้งหลักการ	และเทคนิคการ

จดัองค์ประกอบศลิป์	ทีส่มัพนัธ์กบัปรัชญา	และแนวความคดิด้านศลิปะ	

ตลอดจนการน�าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบท่ีว่าง	 และรูปทรงทาง

สถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน	 เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 

ทั้งด้านการใช้สอย	 สัดส่วน	 พฤติกรรมมนุษย์	 	 สุนทรียภาพ	 และ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้

	 	 Two	 and	 three	 dimensional	 visual	 design	 

creativity	 involving	 visual	 perception	 that	 arises	 from	 

fundamental	 art	 composition	 such	 as	 dots,	 lines,	 planes,	

materials,	 textures,	 colors,	 including	 the	 art	 composition	

principles	 and	 techniques	 related	 to	 the	 philosophy	 and	

concepts	of	art;	and	application	of	designing	of	open	spaces	

and	fundamental	architectural	forms	to	respond	to	human’s	

needs	in	usage,	proportion,	human	behaviors,	aesthetics	and	

agreement	with	the	environment	
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 1107 142 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)

  Principle of Architectural Design

	 	 หลักการ	แนวความคิด	เกณฑ์	กระบวนการ	และวิธีการ

ในการออกแบบสถาปัตยกรรม	ที่ตอบสนองความต้องการประโยชน์

ใช้สอยของมนุษย์	สุนทรียภาพ	และสอดคล้องกับบริบทอื่น	ๆ

	 	 Principles,	 concepts,	 criteria,	 processes	 and	

methods	 in	 architectural	 design	 that	 respond	 to	human’s	

requirements	for	usage,	aesthetics	and	that	relate	to	other	

contexts

  2.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ�านวน  9  หน่วยกิต

 1107 444 การเตรียมปฏิบัติวิชาชีพการจัดการ 3(3-0-6)

  งานก่อสร้าง

  Pre - Professional Practice 

  in Construction Management

	 	 การสรุปรวมความรู้ที่นิสิตได้เรียนมา	 เพื่อให้นิสิต

ประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นจริงในการปฏิบัติ

วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง	 การเสริมให้นิสิตมีความรอบรู้ในการ

ด�าเนนิชวีติ	การบรหิารงานในวชิาชีพ	รวมทัง้เพือ่การศกึษาต่อทัง้ในและ

ต่างประเทศ

	 	 Conclusion	 of	 all	 knowledge	where	 students	

have	learned	for	perpetrating	to	real	occupational	practice	in	

construction	management.	Reinforcing	student’s	knowledge	

for	daily	life,	occupational	practice,	and	continuing	to	higher	

education	in	country	and	abroad

 1107 445 การปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง 6(0-80-0)

  Professional Practice in Construction 

  Management

	 	 จรรยาบรรณและแนวทางการปฏบิตัวิชิาชพีทางด้านการ

จัดการงานก่อสร้าง	 จริยธรรมและคุณธรรมในการด�าเนินชีวิต	 เรียนรู้

และเพ่ิมพูนประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ	 การด�าเนินชีวิต	 

การรับผิดชอบต่อตนเอง	 ชุมชน	 และสังคม	 ในฐานะผู ้มีความรู  ้

ความสามารถทางด้านการจัดการงานก่อสร้าง	รวมทั้งการศึกษา	เรียนรู้	

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

	 	 The	 moral	 issues	 and	 codes	 of	 conduct	 

associated	with	 the	construction	management	profession;	

coursework	 includes	 instruction	 in	 everyday	ethics,	moral	

principles	and	integrity	that	will	enable	students	to	enter	the	

construction	industry	as	a	capable,	responsible	and	ethical	

professional	who	will	 serve	 their	 local	 community	 and	 

society	as	an	accomplished	construction	manager

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 	 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่สนใจในรายวิชาที่เปิดสอน 

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	



ภาคผนวก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
  สงเสริมการสรางบัณฑิตที่รูจักตนเอง เขาใจผูอื่น และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.2  ความสําคัญ
  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดไววา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชา

ท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพรอมใหความชวยเหลือ

เพือ่นมนษุย และเปนพลเมอืงทีม่คีณุคาของสงัคมไทยและสงัคมโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความสาํคญัในการสรางและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ สอดคลองกบัความตองการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถดานวิชาการ 

มีศักยภาพในการสรางงานสรางอาชีพ มีความรับผิดชอบในการทํางานและสามารถใชชีวิตในสังคมได มีความใฝรูและสามารถเรียนรู

ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ดังปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีวา “ผูมีปญญาพึงเปนอยู

เพ่ือมหาชน” เพ่ือใหบรรลุปณิธานที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในสภาวการณปจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

การปรบัตวัเพือ่การดาํรงชวีติอยูไดอยางมคีณุภาพและความสขุนบัเปนส่ิงสําคญั ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการสรางผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยเนนผลลัพธผูเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับป พ.ศ. 2561 อันไดแก การเปนบุคคลผูเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

และมีความเปนผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมแกไขปญหาสังคม โดยบูรณาการขามศาสตร สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคา และเปนผูประกอบการที่เทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก การเปนผูมีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง สรางสันติสุข กลาตอตานการกระทําในส่ิงท่ีผิด 

รวมมือเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาที่ย่ังยืน ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมุงเนนการ

จดัการเรียนรูแบบบรูณาการโดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั การจดัการเรยีนรูแบบผูเรียนมสีวนรวม โดยใหนสิติไดลงมอืปฏบิตัดิวยตนเอง

ผานการทําโครงการ การจัดการเรียนรูบนฐานปญหา การจัดการเรียนรูโดยใหนิสิตไดอภิปรายและสะทอนการเรียนรู การจัดการ

เรยีนรูบนฐานนวัตกรรม การจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน การจัดการเรยีนรูโดยใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ การจดัการเรยีนรูโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในเรื่องที่สัมพันธกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมของ

ผูเรยีน เพือ่ใหสอดคลองกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่นนการพฒันาคนใหสามารถดาํรงชีวติอยูรวมกนัอยางเกือ้กลูกนัในสงัคม

ไดอยางมีความสุข มีความสามารถในการดําเนินชีวิต เปนผูมองโลกในแงดีและเปนคนที่มีความสุข มีความรู ความเขาใจในเอกลักษณ

วฒันธรรมทองถิน่อสีานและสามารถถายทอดได และมคีวามสามารถประยุกตใชความรูนําพาใหเกดิประโยชนกับทองถิน่ ประเทศชาติ 

และนานาชาติได 
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 สํานักศึกษาทั่วไปในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงรวมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยนําเอาแนวคิดที่มุงพัฒนาผูเรียนดังกลาวมาสรางเปนวัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทั้งการกําหนดกลุมวิชา โครงสรางของหมวดวิชา ตลอดจนการจัดทํารายละเอียด 

และเน้ือหาของรายวิชา โดยมีจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนไปสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

มีความรูรอบทั้งศาสตรและศิลป เขาใจตนเองและผูอื่น และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ

คิดวิเคราะหไดอยางมีระบบ 

  2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต สามารถนําองคความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

  3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตใชความรูและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเปนผูประกอบการ 

  4.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกสาธารณะ ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

  5.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเปนไทยและเขาใจความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จํานวนหนวยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.2  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21

8

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 14 4 

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 10 4 

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 10 4 

5. กลุมวิถีสังคม 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุมวิชาที่ 1 - 5 8

รวม 77 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

*หมายเหตุ : เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 8 หนวยกิต ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 4. กลุมพลเมือง

เขมแขง็ และ 5. กลุมวิถีสงัคม เพือ่ใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ทัง้นีใ้หอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

แตละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

  Preparatory English

  0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

  0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ

  และความบันเทิงสากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

  0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรค

  เนื้อหาสื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  0041 010  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเดินทางรอบโลก  2(1-2-3)

   English for World Travelers

  0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอมใน

   การประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและ

  ความคิดสรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

  0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงานดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

  0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตรเบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  0041 028  วทิยาศาสตรสมยัใหมและนวตักรรมเพือ่ชวีติ 2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  4 หนวยกิต

  0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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  0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

  0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

  0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

  Life Skills

  0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental-Friendly Lifestyle

  0042 012  การจัดทีอ่ยูอาศัยเพือ่เสรมิสรางคณุภาพชวิีต 2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 2 หนวยกิต

  0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรคและ

  นวัตกรรม  2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

  0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

 0043 005 ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

  0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

  0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง  4 หนวยกิต

  0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being

  0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  0044 006 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผลเพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุมวิถีสังคม  4 หนวยกิต

  0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

  0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคม

  และวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

  0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปร

  วัฒนธรรมเปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญาพื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและอนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and Conservation 

  0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับการอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ : เลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไมนอยกวา 8 หนวยกติ 

ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและ

การสรางสรรค 4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง และ 5. กลุมวิถีสังคม 

เพื่อใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี



ก-7

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

แผนการศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

 Preparatory English

2

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา

เบื้องตนเพื่อจับใจความ การอานขอความหรือเนื้อหาสั้น ๆ 

เพื่อความเขาใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence structures for daily-life communication; 

listening to basic conversations for main ideas; reading 

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใชคาํศัพท สํานวน และไวยากรณทีพ่บบอยในสถานการณ

ตาง ๆ  ทางสังคม ฝกฟงและโตตอบในสถานการณตาง ๆ  การอาน

เนื้อหาเพื่อความเขาใจและเขียนตอบโตแบบสั้น ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar 

frequently found in different social situations; practice 

of listening and responding in various situations; reading 

for comprehension and writing short messages in 

response to texts

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร

เชิงวิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

ความรู ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพรอมในการประกอบอาชพีในอนาคต เชน ภาษา

อังกฤษท่ีใชในการสัมภาษณงาน การส่ือสารในองคกร การส่ือสาร

กับลูกคา และการเดินทาง

Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview, office communication, and travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล โครงสรางไวยากรณและรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ การฟงและการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิค

การอานเพื่อความเขาใจเบื้องตน
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  English vocabulary and expressions found 

in global media and entertainment; basic English 

grammatical and sentence structures; English listening 

and pronunciation; basic techniques of reading for 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรคเนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  คํ า ศั พ ท  แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ

การสรางสรรคเนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

ในการบรรยาย พรรณนาและโนมนาวใจ ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social media content creation; English for narrative, 

descriptive and persuasive purposes; English for 

cross-cultural communication 

 0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ

  ออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องตน การเขียนคําบรรยายสินคาและบริการเบื้องตน 

การโตตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรม 

  English vocabulary and expressions for 

basic business communication; basic writing for product 

and service description; basic business email 

co r respondence ;  Eng l i sh  fo r  c ross -cu l tu ra l 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษสาํหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  คาํศพัทและสาํนวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณการทองเที่ยวตาง ๆ เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจ

เบ้ืองตน การฟงและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various travel situations; basic reading techniques for 

comprehension; English listening and pronunciation for 

effective communication; English for cross-cultural 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

เชิงวิชาการ การฟงและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ เทคนคิการอานตาํราทางวชิาการเพือ่ความเขาใจ

เบื้องตน การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน

English vocabulary and expressions for 

academic presentation; English listening and 

pronunciation for effective communication; basic reading 

techniques for academic text comprehension; basic 

academic writing 

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะดาน 

ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สรางเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน และอาชพีอิสระ

Approaches in developing specific Thai 

skills including listening, speaking, reading and writing 

Thai; integration of Thai skills for communicative 

competence enhancement and opportunities in career 

development in public and private organizations; 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและความคิด

  สรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย

เพื่อสรางสรรคความสุขและความรื่นรมยในบริบทสังคมไทย 

การสรางสรรคและการละเลนทางภาษาและการประยุกตใชเพื่อ

สรางมูลคาและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สรางสรรค
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  Culture and communicative arts for 

happiness and pleasure creation in Thai social contexts; 

creativity and language play; applications for value and 

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใชแทน

เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภาษาจีน (อักษร Pinyin) เสน

พ้ืนฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะนําตัว เครือญาติ 

จํานวนนับ การบอกเวลา หองเรียน การเลาเรียน สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย สวนตาง ๆ ของรางกาย 

  General characteristics of Chinese; Roman 

alphabets used to transcribe sounds of Chinese 

consonants; vowels and tones (Pinyin); basic lines of 

Chinese alphabets; greetings; introducing; counting; 

time; classroom activity; studying; places in university; 

various parts of body

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  คําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชบอยในชีวิต

ประจําวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู

วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions , 

conversations often used in daily life for basic 

communication; learning of culture and prominent 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  คาํศพัท สาํนวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่นทีจ่าํเปน

ในการดํารงชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวของ 

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation necessary in daily life; learning of culture 

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

คําศัพทและการใชภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Vietnamese vocabulary and language use 

in daily-life communication; learning of culture and 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

คําศัพทและการใชภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Khmer vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาพมาเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวของ

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Laos vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

คําศัพท โครงสรางไวยากรณ การฟง การพูด 

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

Vocabulary; grammatical structures; 

listening, speaking, reading, and writing for daily life 

communication
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1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
  Computer applications; internet usability; 
digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing 
usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws 
and ethics

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

 ความหมาย ความสาํคญัและแนวคดิของความเปน
พลเมืองดิจิทัล ทักษะความเปนพลเมืองดิจิทัล การรักษา
อัตลกัษณพลเมอืงดจิทิลั การรกัษาขอมลูสวนตวั การคดิวเิคราะห
อยางมวีจิารณญาณ การจัดสรรเวลาหนาจอ การรับมอืการคกุคาม
ทางโลกออนไลน การจัดการขอมูลที่ ท้ิงไวบนโลกออนไลน 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน การใชเทคโนโลยีอยาง
มีจริยธรรม ทักษะและการรูเทาทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล 
การสืบคนและการใชงาน การสรางสรรคนวัตกรรม เอกลักษณ
และคุณภาพชีวิต การเรียนรูเทคโนโลยี การใชเครื่องมือสื่อสาร
ในการรวมมือในชีวิตประจําวันของพลเมืองดิจิทัล
  Definition, importance, and concepts of 
digital citizenship; digital citizenship skills; digital citizen 

identities; privacy management; critical thinking; screen 

time management; cyberbullying management; digital 

footprints; cybersecurity management; digital empathy; 

information, media, and digital skills and literacies; 

searching and usage; innovation creation; identity and 

quality of life; technology learning; digital citizens’ use 

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Offi ce Software Application 

  ความหมายและความสําคัญระบบสารสนเทศ 
ขอมูลและสารสนเทศในองคกร การจัดการระบบสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ การใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานดิจิทัล 
  Definition and importance of information; 
data and information in organization; information 
management system; effective use of information 
technology; digital office tools usability

 0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตร

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะ ขอมูลนําเขา ผลลัพธ ขั้นตอนวิธีและการ
แกปญหา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแกไข
ปญหา
  Basic computational thinking; logical 
reasoning; input; output; Algorithms and problem 
solving; use of package software in problem solving 
testing 

 0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  ความหมายของการวิเคราะหขอมูล ความสําคัญ
ของการวิเคราะหขอมูล ประเภทของขอมูล การวิเคราะหขอมูล
อยางงาย การใชเครื่องมือสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การนํา
เสนอขอมูลดวยกราฟประเภทตาง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะหขอมูล กรณีศึกษา
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 Definition of data analytics; importance of 
data analytics; types of data; basic data analytics; data 
analytical tool usability; data presentation using graphs; 
data analytics evaluation; case studies

 0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสราง
คอนเทนต เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง
คอนเทนตและสื่อดิจิทัล การประยุกตใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
และธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับการสรางคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล
  Definition of digital media; types of content 
and digital media; principles and approaches in content 
design and creation; tools and computer software for 
content and digital media creation; applications of 
digital media for learning and business; relevant laws on 
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตรสมัยใหมและนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือกาวทันแนวโนม
มหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปจจุบันและอนาคต
 Science and innovations for mega trends; 
smart life development; digital lifestyle and technology; 
renewable energy innovations; D.I.Y; mathematics for 
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟา การสือ่สาร การใชอปุกรณไฟฟาอยาง
ประหยัดพลังงาน การใชและดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนต รถยนต เครื่องจักรกล
เกษตร พื้นฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาล
เบื้องตน การจัดการสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน การจัดการ

ขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการทํางาน

Electrical system; communication; use of 
energy-saving electrical devices; use and care of 
computers; use and maintenance of motorcycles, 
cars and agricultural machinery; fundamentals of 
construction; basic water supply and sanitation systems; 
environmental management in daily life; solid waste 
management; safety at work

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

  นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก 
ปญหาความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรโลก ปจจัยความไม
เทาเทยีมดานพฤติกรรมสงัคมและเศรษฐกจิ ระบบดานการแพทย
และการสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จํากัดตอภาวะโภชนาการ โลกไรพรมแดน การระบาดของโรค
จากระดับประเทศสูนานาชาติ โรคเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน
ในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในการป องกัน 
การเสริมสรางสุขภาพที่ใชวิชาชีพดานสาธารณสุข การแพทย 
วทิยาศาสตรสขุภาพ และวศิวกรรมมาทํางานรวมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
  Definition, scope and meaning of global 
health; risk and problems of international populations; 
inequality in social and economic behavior; medical and 
public health system; effects of natural resource 
limitations; borderless globe; disease epidemics from 
national to international levels; digital-age lifestyle 
diseases; disease prevention innovations and 
technology; health promotion in areas of public health; 
context-specific collaborations of medicine, health 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

แนวคิด ความหมายและความสํ าคัญของ
ความรอบรูทางดานสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและ
การชวยฟ นคืนชีพเบื้องตน การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บหุรีแ่ละยาสบู การรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบัสขุภาพ 

วจิารณญาณในการตดัสนิใจดานสุขภาพและการแพทยทางเลอืก 
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  Concepts, definition and importance of 

health literacy in health management, health promotion 

and illness prevention; sex education; first aid care and 

basic resuscitation; self care in alcohol, cigarette and 

tobacco consumption; perception of health information; 

judgment in decision making regarding health; 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม สุขอนามัย

และการปองกนัโรค การดแูลสขุภาพกายและการปองกนัโรคทีพ่บ

บอยในชวงวยัตาง ๆ  ในระดบัเบือ้งตน การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปญหาสุขภาพจิตเบื้องตน ความสัมพันธ ความรัก 

การเตรียมความพรอมสู การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ 

การดูแลสุขภาพด  วยภูมิป ญญาไทยและสากลภายใต 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคลองกับบริบทไทยและวถีิชวิีตไทย 

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหนาที่ของผูปวย

  Concepts of holistic health promotion; 

hygienic and disease prevention; basic health care and 

disease prevention in different age groups; basic mental 

health evaluation and management; relationships, love, 

preparation for family establishment and family planning; 

laws involving sexual abuse; health care under the 

principles of Thai traditional medicine; sufficient 

economy and Thai’s life style; health insurance rights 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจแตละ

ชวงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแตละชวงวัย 

  Physical and mental changes at different 

stages of life; illnesses; food; activities; physical and 

mental health care, and first aid care for people of 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารท่ีอยูใน

กระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพื่อลดนํ้าหนักแบบตาง ๆ 

หลักการและความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตรเบ้ืองตนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายและ

การฝกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม การวางแผนและ

การประเมินผลการออกกําลังกาย การสงเสริมเจตคติท่ีดีตอ

การออกกาํลงักายและการฝกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

Nutrition; food selection; popular food; 

dietary control for weight loss; principles and importance 

of health and physical fitness; doing exercise and playing 

sports for health and beauty; exercise planning and 

evaluation; promoting positive attitudes towards doing 

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

หลักการใชยาท่ัวไป การใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพในการรกัษาอาการและโรคท่ัวไป ขอเท็จจรงิของผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ผลิตภัณฑเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ 

ท่ีอยูในกระแสนิยมและการเลือกใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

มีวิจารณญาณ

General principles of drug use; use of 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms and common diseases; facts on popular dietary 

supplements, cosmetics and other health products; 

choosing drugs and health products with discretion
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 0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ 

หลกัการเวชศาสตรครอบครัว การออกแบบบานและปรับภมูทิศัน 

การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว

สูคน การสื่อสารกับผูปวย การเขาชุมชน ยาและสมุนไพรทองถิ่น 

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองครวม การจัดทําสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัทาํส่ือ ความปลอดภยัในการใชอปุกรณในบาน

  Concepts of inter-professional education; 

principles of family medicine; house design and 

landscape development; environmental management for 

communities; one health; transmitted diseases from 

animals to humans; communicating with patients; 

community visits; local medicine and herbs; holistic 

community health promotion planning; media creation 

and ethics in media creation; safety in use of household 

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 

การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห ความฉลาด

ทางอารมณ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก การวางตัวดานความรัก 

การเลือกคูครอง การสรางภูมิคุมกันทางใจ การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง ความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตไดอยาง

สรางสรรค 

  Definition, importance, and components of 

the 21st century life skills; thinking and decision making 

skills; creativity; positive thinking; critical thinking; 

emotional quotient; l i fe skil l  development for 

interpersonal relationships; Triangular Theory of Love; 

positioning oneself in a romantic relationship; spouse 

selection; resilience quotient; facing and coping with 

disappointments; constructive life problem-solving 

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

แนวคิดและความสาํคัญของบุคลิกภาพตอการอยู
รวมกับผูอื่น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การเสริมสราง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณท่ีดี ความรูและทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ 
ที่สงเสริมการพัฒนาตนเองและความสําเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเขารวมการประชุมทางธุรกิจ 
งานสังสรรคและงานจัดเลี้ยงลักษณะตาง ๆ บุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

Concepts and importance of personality; 
factors influencing personality; personality improvement 
for enhancing positive image; other skil ls for 
self-development and career success including general 
social etiquette associated with business meetings, 
events and banquets; personality for effective 
interpersonal relations

 0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบตอสุขภาพ
มนุษยและสิ่งแวดลอม กรณีภัยธรรมชาติ สภาวะโลกรอน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเตรียมพรอมรบัมอือทุกภยั 
วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษยสรางขึ้น อุบัติเหตุการจราจร 
กระแสไฟฟาลัดวงจร สารพิษ การจลาจล
  Knowledge of disasters; impacts of disasters 
on health and environment; global warming; climate 
change; preparing for floods, storms, fires, man-made 
disasters, traffic accidents, electrical short circuit, toxins 
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

สถานการณ สาเหตุและผลกระทบของปญหา
สิ่งแวดลอมในระดับชุมชนและระดับโลก การรวมรับผิดชอบ
การจัดการมลพิษ แนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

Situat ions,  causes and ef fects  of 
environmental problems at the community and global 
levels; collective responsibility for pollution management; 
sustainable solutions to environmental problems; 

environmental-friendly lifestyles and communities 
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 0042 012  การจัดที่อยูอาศัยเพื่อเสริมสราง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดหอง ประตู หนาตาง 

เครื่องเรือน แสง สี ชองทางถายเทลม และอุณหภูมิใหเหมาะสม

กับการยศาสตรและการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors, windows, furniture, lighting, colors, aperture for 

ventilation and temperature for ergonomics; life quality 

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู  เบื้องต นเ ก่ียวกับกัญชา 

กฎหมายที่ เกี่ยวข อง สายพันธุ กัญชา การขยายพันธุ และ

การปรับปรุงพันธุ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดนํ้ามันกัญชา 

การวิเคราะหองคประกอบและการหาปริมาณสารกลุมไฟโตแคน

นาบินอยด การวิเคราะหสารปนเปอน การประยุกตใชกัญชา

ทางการแพทย นวัตกรรมกัญชา 

  History and knowledge of cannabis; 

relevant laws; cannabis strains; cannabis propagation, 

breeding, planning and care; extraction of cannabinoid 

oil; phytochemical qualitative and quantitative analysis 

of cannabis related compound and contaminant; 

applications in cannabinoid medicine; cannabis 

innovation

 0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศุสัตว ชนิดและการจําแนกสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและปศุสัตว 

การเลือกสัตวเลี้ยงเพ่ือเปนเพื่อนและปศุสัตวที่เหมาะสม พันธุ 

อาหาร การเลี้ยงและการจัดการสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศสุตัว การดแูลสขุภาพเบือ้งตน การจดัสวัสดภิาพสตัว โรคสตัว

สูคนทีส่าํคญัในสตัวเล้ียง การทาํวคัซนีและการปองกันโรคในสตัว

เลี้ยงและปศุสัตว 

  Benefits of companion animal and livestock; 

classification of companion animal and livestock; pet and 

livestock selection; breeding, feed, raising and livestock 

management of companion animal and livestock; health 

care; animal welfare; important zoonosis, vaccine and 

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

กระบวนการคิด การใชและการทําความเขาใจ

ปญหาตาง ๆ การออกแบบ การแกปญหาขนาดใหญ การนําเอา

ความคดิสรางสรรคและมุมมองจากหลาย ๆ  สวนมาสรางแนวทาง

ในการแกปญหา การนําแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทยผูใชและสถานการณที่เปนปญหา การออกแบบ

ประสบการณผูใช 

Conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; large-scale 

problem-solving; using creativity and different 

perspectives to construct problem-solving methods; 

method testing and redefining; developing innovations 

to address users’ needs and problematic situations; user 

experience design 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรค

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

ตัวแบบจําลองและวิธีการจัดการความคิด

สรางสรรค ตลอดจนกระบวนการอนักอใหเกดิความคดิสรางสรรค

ที่ส งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององคการ 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ การวิเคราะหทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลคา

นวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสูกระบวนการทางธุรกิจ 

A study of models and methods of 

creativity and creativity management through which the 

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ขอมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎี
การเงินที่ใชเพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 
หลักการวิ เคราะห การลงทุนเพื่อสร  างความมั่ ง คั่ งสูง สุด 
การประเมินผลตอบแทน การนํ า เสนอข อมูลทางธุรกิจ 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  Business data; types of investment; finance 
theories related to investment; risk management; 
analysis of investment for cost effectiveness; evaluating 
rate of return; presenting business data; data analysis 
for decision making

 0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสรางสรรค เศรษฐกจิสรางสรรค 
กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ
หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดใน
การทําธุรกิจ 
  Innovation and creativity; creative economy;
idea evaluation process; trends; startups; business 
opportunities; translating ideas to products and services; 
writing business plans; analyzing business possibilities 

 0043 005  ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเปนผูประกอบการกับปญหาของสงัคม 
การเพ่ิมคุณคาในการประกอบการทางสังคม หลักการในการทํา
ธุรกิจเพื่อสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเนน
ผลประโยชนของชมุชนมากกวากําไรสวนบคุคล การคิดคนวธิคิีด
ใหม ๆ ในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship and social problems; 
adding value to social entrepreneurship; principles of 
social entrepreneurship; business process management 
for social change and social capital construction with 
priority given to community benefits over personal profits; 
seeking innovative ideas to solve problems with the aim 

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน โอกาสในการทําธุรกิจ การสรางสรรคเนื้อหาการขาย 

รูปแบบการสรางรายได การตลาด การประมูล กฎหมายและ

จริยธรรมกับการคาและธุรกิจออนไลน

Introduction to business and online 

business; business opportunities; sales content creation; 

revenue generation models; marketing; auction; trading 

and online business laws and ethics

 0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

การนําเสนอที่ดึงดูดลูกคาหรือนักลงทุนที่สนใจ 

การนําเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบตาง ๆ ในการสื่อสาร 

การส่ือสารดวยการเขียนและการพูด เทคนิคการส่ือสารสําหรับ

ผูประกอบการ การเจรจาตอรอง การโนมนาว ทักษะการส่ือสาร

ใหประสบความสําเร็จและการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

Pitching business ideas to attract 

interested customers or investors; showcasing 

a company’s capabilities and expertise; types of 

communication; written and spoken communication; 

communication techniques for entrepreneurs; 

negotiations; persuasion; successful communication 

skills; personality development

 0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

เทคนิคการเงินสวนบุคคล การวางแผนการใชเงิน

อยางเปนระบบ การจัดทํางบประมาณการเงินสวนบุคคล 

การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและ

หลักทรัพย ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพยและ

หนี้สิน การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

Personal financial planning techniques; 

systematic financial planning; personal budgeting; 

personal financial planning; insurance; savings; 

property and securities investment; personal income 

tax; asset and liability management; financial planning 

for retirement
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 0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ใช  เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสําหรับการดํารงชีวิตอัจฉริยะ องคประกอบของ

โครงสรางพ้ืนฐานและแพลตฟอรมการดํารงชีวิตอัจฉริยะ 

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือขาย อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล กรณีศึกษา

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

การดํารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d 

communication technology in smart living; smart living 

infrastructure and platforms; standards of communication 

and networking system; internet of things; privacy and 

data security; case studies of the application of 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

  ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย ฟารมอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว แนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในปจจุบัน เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ

อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน

การผลิตอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes; safe food production; smart farming for food 

production from plants and animals; current trends in 

food product development; technologies in food 

processing and preservation; innovation in food 

packaging; food labeling; Good Manufacturing Practice 

(GMP), biotechnology innovation in food production

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  ความหมายและความสําคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใชชุมชน 

การทํางานรวมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนท่ีและเปนผู มีสวนได

สวนเสีย การสรางการเรียนรูบนฐานของสังคมและชุมชนผาน

การบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การสรางจิตสาธารณะ การนําความรูไปประยุกตใชในการชวย

เหลือชุมชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาและอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  Definit ion and importance of  the 

University’s mission; roles of the University in serving 

communities; collaborations with communities and 

stakeholders; community-based learning with the 

integration of diverse disciplines to strengthen 

communities; development of public-mindedness; 

applications of knowledge for community service in 

accordance with Mahasarakham University’s philosophy 

and identity

 0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

ภาวะผูนาํ ผูนาํในยคุการเปลีย่นแปลง คณุลกัษณะ

และบทบาทหนาที่ของผูนําการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผูนําใน

การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ 

เทคนคิในการเปนผูนาํ การสรางความภมูใิจใหทมีงาน การจดัการ

ความขัดแยง การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางาน

เปนทีม

Leadership; leaders in the disruption era; 

the characteristics and roles of leadership for change; 

the roles of team leader; building an effective team; 

personality; leadership techniques; creating team pride 

and building team spirit; conflict management; 

team-based problem-solving and decision-making 
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเปนพลเมือง 

คณุลกัษณะพลเมอืง การสงเสรมิใหเกดิการตระหนกัรูในประเดน็

ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของทองถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก 

มุ งสรางใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ความเขาใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม การเปนพลเมืองเพื่อเสริมสรางความอยูดีมีสุข 

ความสามารถในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี

  Definition and meaning of citizenship; 

characteristics of citizenship; promoting an awareness 

of current issues at the local and national levels; 

promoting public-mindedness; understanding of plural 

culture and society; citizenship with an orientation 

towards well-being; capabilities in seeking peaceful 

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิต

  ประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ

ทางกฎหมายในการใชสทิธปิระเภทตาง ๆ  อนัเปนสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพง สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง การเรยีกรองสทิธิ

กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ 

สิทธิของผูบริโภค สิทธิคนพิการ สิทธิของผูประสบภัยจากรถ 

สิทธิมนุษยชน

  General  knowledge of  laws;  legal 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and freedom; justice; rights in criminal proceedings; 

rights in civil proceedings; rights in administrative 

proceedings; claiming rights in an effort to denounce 

injustice and denied compensation; consumer’s rights; 

disability rights; rights of accident victims; human rights 

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช

กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

กฎหมายท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน กฎหมายเกี่ยวกับ

ขาราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมาย

ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

  General knowledge of laws and law 

enforcement; laws related to daily life; relevant laws for 

employment such as laws related to civil servants, labor 

and social security laws, business laws, tax laws, 

information technology laws, and intellectual property 

laws

 0044 006  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ศาสตรพระราชาและ

หลกัการทรงงาน หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตศาสตรพระราชา

เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej The Great; the King’s philosophy; His 

Majesty the King’s Working Principles; philosophy of the 

sufficiency economy; New Theory Agriculture; 

sustainable development goals; application of the King’s 

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผล

  เพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา ศาสนากับชีวิตประจําวัน การใชเหตุผลและการวิเคราะห

ปรากฏการณ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่ การเรยีน

รู เขาใจตนเองและผูอื่นในการอยูรวมกันทามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  Definition and development of beliefs and 

religions; religions and daily life; reasoning and analyzing 

religious and belief diversity; understanding of self and 

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุยกบัการเรยีนรู การพฒันาทางกาย 

ใจ คิด รูจักตนเองและเขาใจผูอื่นผานกระบวนการจิตตปญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน มองเห็นเปาหมายชีวิตและการคิดแบบองครวมสู

การอยูรวมกันอยางสันติสุข

  Human brain and human learning; physical, 

mental and cognitive development; the understanding 

of self and others through contemplative education and 

dialogue; transformative learning ; being able to set life 

goals; practicing holistic thinking for peaceful 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได (สติ) ทําใจใหสงบตั้งมั่น (สมาธิ) 

ความหมายของพลังจิต ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน 

ความสัมพันธของสติ - สมาธิ - ปญญา การบริหารจัดการอารมณ

การฟงอยางมีสติ สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness; concentration; the meaning 

of mind power; the benefits of meditation in daily life; 

the relationship of mindfulness, concentration and 

wisdom; emotional management; mindful listening; 

meditation and world peace 

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา

สิง่แวดลอม เขาใจในหลักของการทาํงานดานจติอาสาสิง่แวดลอม 

สรางแนวคิดและกระบวนการดานจิตอาสาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน การเปนอาสาสมคัร การทาํงานจติอาสา

รวมกับชุมชน การสงเสริมจิตอาสาดานสิ่งแวดลอม

 

Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f 

environmental volunteerism; understanding the 

principles of environmental volunteerism; creating 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in the community; service activities, volunteerism; 

volunteering with the community; promoting 

environmental volunteerism 

5.  กลุมวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

สุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลปและ

ศลิปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสรางสรรคและนวตักรรม

ศิลปกรรมศาสตรในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงการเรียนรูและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทยและตางประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน

Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing Arts; skills and process of Fine and Applied 

Arts creation and innovation in the 21st century; 

integrating learning with the application of Thai and 

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคตาง ๆ ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา 

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน 

วัฒนธรรมการแตงกาย ประวัติของศิลปนผูที่มีผลงานโดดเดน 

แนวคิดการตอยอดเชิงธุรกิจบันเทิง 

 Introduction to regional music and 

performing art; definition, importance, background, 

development and types of music and Isan performing 

arts; culture of clothing; biography of most outstanding 

artists; commercialization of entertainment business 
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 0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปญญา 

ภูมิปญญาและความสัมพันธกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี

อีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน การปรับใช

ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พบในภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชีวิตประจําวัน 

  Definition, condition and types of wisdom; 

wisdom and its relationships with beliefs, culture and 

Isan traditions; environment and natural resources in the 

community; application of knowledge of science and 

technology embedded in local wisdom in daily life 

 0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ขอมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน ลกัษณะ

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน ลกัษณะรวมและความแตกตาง 

  Basic information of ASEAN; the social, 

economic, political and cultural characteristics of 

ASEAN member countries; commonalities and differences

 0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษยกับ

คุณคาและความงามทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การปรับตัวและการดํ ารงอยู  ของมนุษย ภายใต กระแส

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social and cultural diversity; important 

characteristics of Eastern and Western cultures; humans 

and values and beauty in the midst of cultural diversity; 

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

ภูมิหลัง ความสัมพันธ ชาติพันธุ การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธกบัภูมศิาสตร ภมูปิญญา ศลิปวัฒนธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลสําคัญในทองถ่ิน กระบวนการทางความคิด อัตลักษณรวม

ในกลุ มประเทศลุ มนํ้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป นมรดก

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงทองเที่ยว

Background, relationship, ethnicity; 

settlements in relation to geography; wisdom; art and 

culture; autobiography of local dignitaries; thought 

processes; co-identities among Mekong countries; 

regional development for cultural heritage; tourism 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

อีสานในบริบทโลกาภิวัตน กลุมสังคมวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับประยุกต

จากอีสานคลาสสิกสู อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร 

กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค สินคาวัฒนธรรมและอีสานมวนซื่น 

Isan in a globalized context; sociocultural 

groups; local wisdom; livelihood and cultural capital; 

a transition from classical to modern Isan; resource 

allocation; creative economy; cultural products and 

healthy Isan

 0045 008  การบรหิารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ

ในโลกปจจุบันและการบริหารจัดการตนทุนทางวัฒนธรรม

เพื่อสรางมูลคา

Cultural diversity and beliefs; management 

of cultural capital to create value
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 0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย ความสาํคญั องคประกอบและรปูแบบ

ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว 

  Definition, importance, elements, and types 

of cultural tourism; tourist attractions and organizations 

involved in cultural tourism; cultural and tourism 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญา

  พื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ ความสําคัญ ภูมิปญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บาน กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ ประโยชนและ

คณุคาทางโภชนาการ นวตักรรมและบรรจุภัณฑอาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลคา

  History, importance and wisdom of food 

and local beverages; process and hygiene in the 

production; benefits and nutrients; innovation and 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผาทอภาคตาง ๆ ประวัติ

ความเปนมาและภมูปิญญาผาทออสีาน นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑผาทออีสานเพื่อสรางมูลคา

  Introduction to regional textiles; history, 

background and wisdom of Isan textile; innovation and 

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและ

  อนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identifi cation and 

  Conservation 

  หลักการ ความหมาย ประวัติ พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิคการอนุรักษ กรรมวิธี

การสราง วัตถุดิบในการสราง การพิสูจนหลักฐานและความจริง

ดวยหลักทางวิทยาศาสตร การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

การอนุรักษพระเคร่ืองสยาม กรณีศึกษาการอนุรักษและทํานุบํารุง

พระเครื่องในประเทศไทย

Principles, definition, history, development, 

and types of Thai Buddha amulets; preservation 

techniques; production methods; materials used to make 

amulets; amulet identifications and confirmation by us-

ing scientific methods, marketing and businesses re-

lated to Thai amulets; case studies of Thai amulet con-

servation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับ

  การอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกสําหรบั

ท่ีอยูอาศัยและการคา ฮวงจุยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทาง

และการเลือกทําเลท่ีต้ัง การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแตละสวนของ

บานและท่ีทํางานโดยคํานึงถึงพลังมงคล พลังไมเปนมงคล และ

วิธีการผสมผสาน การประยุกตใชแนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจําวันและการทํางานได

The origin and logic of the Eastern beliefs 

for living and trading; feng shui based on strategic 

locations; building orientation and location selection; 

space design for different areas of the house and 

workplace by considering good and bad power and the 

mixed methods; applications of design principles in 

daily life and work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

 แนวคดิและภมูปิญญา การจดัการสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของที่อยูอาศัย ชุมชน และทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา

  Concept and wisdom; management of 

environment, residential and community landscapes for 

value addition
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โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สําหรับนิสิตชาวตางชาติ (ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ)

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

1

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 1 6

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 1 6

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 1 6

5. กลุมวิถีสังคม 1 6

รวม 6 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

รายวิชา

1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

  ในสังคมไทยยุคใหม 6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตร 

  และอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

5.  กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท

  ทางวัฒนธรรมสังคม สภาพแวดลอมและ

   การทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, 

   and Tourism Contexts
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  ภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 คําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณที่ เป น
ประโยชนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเชงิบรูณาการโดยการฝกฟง พดู อาน และเขยีนผานเนือ้หา
ที่เปนหัวขอในชีวิตประจําวันเปนภาษาอังกฤษ
  Useful English vocabulary, expressions and 
grammatical structures for daily communication; 
integrated English communication skills by practicing 
listening, speaking, reading and writing through English 

texts on everyday topics

 1.2  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ 

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

  Digital Literacy and Life for Transformation

 การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
  Computer applications; internet usability; 
digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing 
usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws 

and ethics

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  

  ในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

แนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี บุคลิกภาพดานการแตงกาย

และรูปลักษณภายนอก มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม 

ทวงทาท่ีสงางามในสถานการณตาง ๆ  การสรางมนุษยสัมพันธและ

การส่ือสารระหวางบุคคลและองคกร การบรหิารบุคลิกภาพภายใน 

(สติปญญา อารมณ และทัศนคติ) การปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมและสังคมยุคใหม

The concepts and significance of 

personality improvement for positive image; grooming 

and physical appearance; maintaining social etiquette 

and proper conduct; good postures for different 

situations; building human relationships and 

interpersonal and organizational communication; 

internal personality management (intellectuality, 

emotion, and attitude); self-adaptation in modern 

society and surroundings

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม

  เกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การสรางสรรคนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหมผานกระบวน

การคิด การใชและการทําความเขาใจปญหาตาง ๆ การออกแบบ

การแกปญหา การนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจาก

หลาย ๆ สวนมาสรางแนวทางในการแกปญหา การนําแนวทางมา

ทดสอบ การพฒันานวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยผูใชและสถานการณ

ที่ เป นป ญหาเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย 

กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 



ก-25

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ

หรือบริการ

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes;  innovation creation and business model 

generation through conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; problem-solving; 

using creativity and different perspectives to construct 

problem-solving methods; method testing and redefining; 

developing innovations to address users’ needs and 

problematic situations; idea evaluation process; trends; 

startups; business opportunities; translating ideas to 

products and services

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

  การพฒันาทีย่ัง่ยนื เปาหมายของการพฒันาท่ียัง่ยนื 

ศาสตรพระราชา ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม 

ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน

  Sustainable development; sustainable 

development goals; the King’s philosophy; philosophy 

of sufficiency; new theory of agriculture; the King’s 

philosophy and sustainable development; University 

engagement

5. กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท 

  ทางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, and 

  Tourism Contexts

ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาไทยเบ้ืองตน 

การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม 

สภาพแวดลอมและการทองเที่ยวไทย

Basic listening, speaking, reading, 

and writing skills in Thai language; Thai used for 

communication in cultural, social, environmental, and 

tourism contexts
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แผนการศึกษานิสิตตางชาติ ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0045 015 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย  6(6-0-12)

  Thai Language for Communication in Cultural, Social, 

  Environmental, and Tourism Contexts

6

0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  4(4-0-8)

  English for Daily Communication

4

รวม 10

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)
  Digital Literacy and Life for Transformation 

2

0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

  Personality Improvement for Positive Self- Image in Modern Thai Society

6

รวม 8
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ชั้นปที่  2  ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0043 011   การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

               Design Thinking for Agricultural and Food Innovation 

6

รวม 6

ชั้นปที่  2  ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0044 011   เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         6(6-0-12)

               Sustainable Development Goals

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา 




