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คำนำ
นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงลงพระปรมาภิไธยให้จัดตั้งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาค
ที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ นับแต่นั้นมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีความทันสมัยและมุ่ง เน้นในการสร้างบัณฑิต ที่มีคุณภาพ มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อออกไปร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมี วัตถุประสงค์หลัก
ในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเมืองและชนบท คณะฯ มีปรัชญาที่เน้นในด้านการศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็น ศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านสถาปัตยกรรม
ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับนักศึกษาเพื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับ่ปรุง พ.ศ.2561) และ 2. หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
(หลักสูตรป่รับปรุง พ.ศ.2560) และหลักสูตรในบัณฑิตศึกษาใน 6 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาโทมี 4 หลักสูตร
ได้แก่ 1. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561) 2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 3.
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) และ 4.
หลักสูตรออกแบบมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ระดับปริญญาเอกมี 2 หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง .ศ.2561) และ 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การวางแผนภาคและเมื อ ง (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2562) ทั้ ง นี้ ทุ ก หลั ก สู ต รได้ ผ่ า นการอนุ มั ติ โ ดยสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education)
คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ปฎิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม และสามารถ
สาเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรกฎาคม 2562
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ประวัติควำมเป็นมำ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 4 (พ.ศ.25202524) และในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนที่มีความรู้ทางด้าน
วิชาชีพสถาปัตยกรรมให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิ เศษ หน้าที่ 10 เล่มที่ 105 ตอนที่ 28 ลงวันที่ 19
กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2531 นั บ เป็ น สถานศึกษาระดั บ อุ ด มศึกษาแห่ ง แรกในส่ ว นภู มิ ภาคที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ในสาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ เปิ ด รับ นั กศึกษารุ่น แรก ปี การศึกษา 2531 ในระดั บ ปริญ ญาตรี หลั กสู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
2547 ในหลั กสู ต รการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิ ต ต่ อมาในปีการศึกษา 2548 คณะได้ ขยายโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม
ในปีการศึกษา 2551 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร และปีการศึกษา 2555 ได้เปิดรับนักศึกษาในระดับ ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 2
หลักสูตร คือหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และระดับปริญญาเอก ใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาหรับในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตร ซึ่ งมีทั้งหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท โดยได้รับการ
อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกจานวน 1 หลักสูตร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 คือ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2557

วัตถุประสงค์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ดังนี้
1. เพื่ อ ผลิ ต สถาปนิ ก และนั ก ออกแบบตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education)
2. เพื่ อเป็ น ศูน ย์ กลางการศึกษา ค้น คว้ า วิ จั ย ด้ า นสถาปั ตยกรรมและสภาพแวดล้ อมกายภาพ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
2.1 ทางด้านชุมชนเมือง และชุมชนชนบท
2.2 ทางด้านสถาปัตยกรรมหลัก
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2.3 ทางด้านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและชนบท
2.4 ทางด้านเทคนิคสถาปัตยกรรม
2.5 ทางด้านอุตสาหกรรมศิลป์
2.6 ทางด้านภูมิสถาปัตย์
2.7 ทางด้านสถาปัตยกรรมเพื่อการเกษตร
2.8 ทางด้านการพัฒนาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมกายภาพแก่ภาครัฐบาลและเอกชน
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการจัดการ และจัดหาที่อยู่อาศัยชนบท ให้มีความพึงพอใจที่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถช่วยตนเองได้
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
6. เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการอบรม สั ม มนา และอื่ น ๆ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ในสาขาสถาปั ต ยกรรมและ
สภาพแวดล้อมกายภาพ
7. เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการให้บริการวิชาการ ด้านการออกแบบ และผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม

กำรผลิตบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตร
แรกโดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2531 จานวน 25 คน และรับเพิ่มเป็นจานวน 60 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา
2537 ในปีการศึกษา 2548 คณะฯได้เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาใน สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ระดับ
ปริญญาตรี จานวน 40 คน ในปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดรับนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรีทั้งสองหลักสูตร
รวมปีละ 150 คน แบ่งเป็น สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 70 คน และ สาขาวิชาการออกแบบ
จานวน 80 คน
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับนักศึกษาเพื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน 6 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาโท มี 4 หลักสูต ร ได้แก่ 1) หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2) หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 3) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร และ 4)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอกมี 2 หลักสูตรได้แก่
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง
ทั้ ง นี้ ทุ ก หลั ก สู ต รได้ ผ่ า นการอนุ มั ติ โ ดยสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education)
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วิสัยทัศน์
(Vision)
กำรอุทิศตนด้วยกำรออกแบบ (Devotion by Design) ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานการอุทิศเพื่อสังคม
(Social Devotion) ของมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายหลัก 3 ด้าน คือ
1) ต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นและภูมิปัญญา (Local Wisdom),
2) สานประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันกับชุมชน (Community Care),
3) สร้างมูลค่าจากองค์ความรู้ การออกแบบ การสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา (Creative Economy)

พันธกิจ
(Mission)

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ :
 ผลิตบัณฑิตด้านสถาปั ตยกรรมให้ มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสั ง คม
สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองเพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ตลอดเวลา
 สร้างสรรค์งานวิจัยด้าน Built Environment ที่มมี าตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้าง
องค์ความรู้ และบูรณาการสู่การศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ
 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง
 อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่ำนิยม
(Value)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม 3 ประการ ได้แก่
1. ธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. การบูรณาการ (Integration)
3. การทางานเป็นระบบ (Systematic Working)

6

เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการดาเนินการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลองค์การที่ดี
และการมุ่งให้เกิดผลเชิงบูรณาการจากการดาเนินโครงการและกิจกรรมที่สามารถตอบสนองได้มากกว่า 1 พันธ
กิจ หรือสามารถนาผลการดาเนินการไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้ ซึ่งจะทาให้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

จุดประสงค์
(Purpose)
 หลักสูตรได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ
o มีความสามารถในการสื่อสาร สร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคมและยุค
สมัย
o มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโดยรอบที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยตนเอง
 ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานสากล
 สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินให้กับคณะ (ด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ)
 บริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวสูง

สีประจำคณะ
สีประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ สีนำตำล

รำยนำมผู้บริหำรคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสิทธิ์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สั ญ ชั ย

ทองคาสมุทร
ภู่ประเสริฐ
พิริยะศรัทธา
จันทะรี
สันติเวส

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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อาจารย์ ดร.วรัฐ
ลาชโรจน์
อาจารย์นรากร
พุทธโฆษ์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ร กานต์ รวยสูงเนิน
นางพรรณี

จรดอน

นางวาสนา
นายอนุวัฒน์
นายเรืองศักดิ์

ราเพยพล
กิจโกศล
ไชยดวงศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง
และการออกแบบ
ผู้อานวยการกองบริหารงาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานบริหารงานและธุรการ
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รำยละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รำยละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.

2.

3.
4.

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Architecture Program in Architecture
ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
สถ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Architecture
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Arch.
วิชำเอก
สถาปัตยกรรมศาสตร์
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
174 หน่วยกิต

5.

สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2555
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561
สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2561

6.

อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังสำเร็จกำรศึกษำ
ผู้สาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพทางสถาปัตยกรรมในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพ
ส่ ว นตั ว เช่ น สถาปนิ ก ออกแบบ สถาปนิ ก ควบคุม งาน ที่ ป รึ ก ษาโครงการ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้าง และนั ก พั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร
1. ปรัชญำ ควำมสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญำ
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7.

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวสุกัญญา พรหมนารท

ตำแหน่ง
อาจารย์

คุณวุฒิกำรศึกษำ
-Professional Master in Urban
Planning and Land Administration

-M.UP

2.นายเขมโชต ภู่ประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3.นายพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4.รท.อรรถ ชมาฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5.นางสาวจันทนีย์ จิรณ
ั ธนัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(Master in Urban Planning)
-สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
-สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง)
-สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
-สถ.ม.(เทคโนโลยีอาคาร)
-สถ.บ.(สถาปัตยกรรมและผังเมือง)
-สถ.ม.(สถาปัตยกรรมเขตร้อน)
-สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
-Ph.D.(Environmental Planning)
-สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

-สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม มีความพร้อมปฏิบัติ งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม
และสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การ
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติพร้อมสาหรับการ
ทางาน การแก้ปัญหา การพัฒนา และการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และจิตสานึกที่ดีในการประกอบวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่าง
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน
1.2

วัตถุประสงค์
หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ชาสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ (หลั ก สูต รปรั บ ปรุง พ.ศ. 2561) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง แม่นยา
และมีทักษะในการออกแบบสถาปัตยกรรมให้เป็นตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด
2. มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ โดยใช้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นสาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมในการแก้ปัญหาการทางานได้
3. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การจัดการสมัยใหม่
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4. มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมี ทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จาเป็นต่ อการ

ทางานและการใช้ชีวิตในอนาคต
5. เป็นผู้ทีมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2.

หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน
2.1
หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร
1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
2) หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 หมวดวิชาหลักสาขา
2.2 หมวดวิชาพื้นฐาน
2.3 หมวดวิชาเทคโนโลยี
2.4 หมวดวิชาสนับสนุนสาขา
2.4.1 วิชาบังคับ
2.4.2 วิชาเลือก
3) หมวดวิชำเลือกเสรี
3.1.3 รำยวิชำ
1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
**000 101 ภาษาอังกฤษ 1
English I
**000 102 ภาษาอังกฤษ 2
English II
**000 103 ภาษาอังกฤษ 3
English III
*000 104 ภาษาอังกฤษ 4
English IV
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000 145
ภาวะผู้นาและการจัดการ
Leadership and Management
000 153
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
000 156
พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism

174

หน่วยกิต

30
138
48
23
20

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

41
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
*000 173 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
*000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปญ
ั หา

30 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

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

12
Creative Thinking and Problem Solving
*000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Entrepreneurs
000 160
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Basic Computer and Information Technology
(รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ไม่มีการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
2) หมวดวิชำเฉพำะ
138 หน่วยกิต
2.1 หมวดวิชาหลักสาขา
48 หน่วยกิต
**AR 011 101 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
5(1-8-6)
Basic Architectural Design
**AR 012 101 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
5(1-8-6)
Architectural Design I
**AR 012 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
5(1-8-6)
Architectural Design II
**AR 013 101 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
5(1-8-6)
Architectural Design III
**AR 013 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
5(1-8-6)
Architectural Design IV
**AR 014 101 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
5(1-8-6)
Architectural Design V
**AR 014 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6
5(1-8-6)
Architectural Design VI
**AR 014 103 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2
2(1-2-3)
Vernacular Architecture II
**AR 014 104 การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
Architectural Design for Sustainability
**AR 015 101 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม
8(0-16-8)
Thesis in Architecture
2.2 หมวดวิชาพื้นฐาน
23 หน่วยกิต
**AR 011 201 หลักการออกแบบ
3(1-4-4)
Principles of Design
**AR 011 202 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Architecture Presentation
**AR 011 203 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Drawing
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**AR 011 204 ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมตะวันออก
History of Eastern Art and Architecture
**AR 011 205 ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมตะวันตก
History of Western Art and Architecture
**AR 012 201 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design Theory
**AR 013 201 สถาปัตยกรรมไทย
Thai Architecture
**AR 013 202 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1
Vernacular Architecture I
2.3 หมวดวิชาเทคโนโลยี
**AR 011 301 วัสดุและวิธีการก่อสร้างสถาปัตยกรรม 1
Architectural Material & Construction I
**AR 011 302 ระบบโครงสร้าง 1
Structure System I
**AR 012 301 ระบบอาคาร 1
Building Systems I
**AR 012 302 สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น
Tropical Architecture
**AR 012 303 วัสดุและวิธีการก่อสร้างสถาปัตยกรรม 2
Architectural Material & Construction II
**AR 012 304 ระบบโครงสร้าง 2
Structure System II
**AR 013 301 ระบบอาคาร 2
Building Systems II
*AR 013 302 การบูรณาการงานระบบอาคารและสถาปัตยกรรม
Integrated Building Systems and Architecture
2.4 หมวดวิชาสนับสนุนสาขา
2.4.1 วิชาบังคับ
**AR 012 401 ภาษาอังกฤษทั่วไปสาหรับสถาปนิก
General English for Architect
**AR 012 402 คอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
Computer for Architectural Drawing I
**AR 012 403 คอมพิวเตอร์สาหรับการนาเสนองานสถาปัตยกรรม
Computer for Architecture Presentation
*AR 013 401 คอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2
Computer for Architectural Drawing II
**AR 013 402 การวางผังบริเวณ

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

41 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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**AR 013 403
**AR 013 404
**AR 014 401
**AR 014 402
**AR 014 403
**AR 014 404
*AR 015 401
**AR 015 402

Site Planning
สถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architecture
ภูมิสถาปัตยกรรม
Landscape Architecture
การประมาณราคางานก่อสร้าง
Construction Cost Estimate
บริบทเมืองและสถาปัตยกรรม
Urban Context and Architecture
การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
Professional Practice
การจัดการก่อสร้าง
Construction Management
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
สัมมนาทางสถาปัตยกรรม
Seminar in Architecture

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6(0-40-20)
2(2-0-4)

2.4.2 วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
**AR 013 405 การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Photography
*AR 013 406 ทักษะคอมพิวเตอร์สาหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Computer Skills for Architecture
*AR 013 407 การออกแบบบ้าน 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3D home design with computer software
*AR 013 408 สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างศึกษา
3(1-4-5)
Built Environment Study
**AR 013 409 พฤติกรรมมนุษย์กับสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Human Behavior and Architecture
**AR 013 410 การออกแบบแสงในงานสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Lighting Design in Architecture
**AR 013 411 การออกแบบชุมชนเมืองเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Urban Design
**AR 013 412 ข้อกาหนดอาคารและกฎหมายกายภาพ
3(3-0-6)
Regulation and Building Code
**AR 013 413 กรณีศึกษารายบุคคล
3(0-6-3)
Individual Study
*AR 013 414 การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มรี ายได้น้อยอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Low-income community housing development
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*AR 013 415 การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
3(2-2-5)
Universal Design in Architecture
**AR 014 405 การวางแผนงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Construction Project Planning
**AR 014 406 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์
3(2-2-5)
Real Estate Feasibility Study
**AR 014 407 สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Thai Architecture
**AR 014 408 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Architectural Design Theory
**AR 014 409 วาทกรรมทางทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design Theory Discourse
**AR 014 410 หัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Special Topic in Architecture
3) หมวดวิชำเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าเลื อ กเสรี ที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น หรื อ
สถาบันการศึกษาอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
คำอธิบำยระบบรหัสวิชำ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก
ตัวเลขลาดับที่ 1 และ 2
ตัวเลขลาดับที่ 3

ตัวเลขลาดับที่ 4

ตัวเลขลาดับที่ 5 และ 6

AR 01X XXX หมายถึง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
AR 01X XXX หมายถึง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
AR 01X XXX หมายถึง ระดับชั้นปีในการศึกษา
เลข 1 หมายถึง วิชาที่ทาการสอนในชั้นปีที่ 1
เลข 2 หมายถึง วิชาที่ทาการสอนในชั้นปีที่ 2
เลข 3 หมายถึง วิชาที่ทาการสอนในชั้นปีที่ 3
เลข 4 หมายถึง วิชาที่ทาการสอนในชั้นปีที่ 4
เลข 5 หมายถึง วิชาที่ทาการสอนในชั้นปีที่ 5
AR 01X XXX หมายถึง หมวดวิชา
เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาหลักสาขา
เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐาน
เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยี
เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาสนับสนุนสาขา
AR 01X XXX หมายถึง ลาดับที่ของวิชา
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3.1.4 ตัวอย่ำงแผนกำรศึกษำ
ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1
**000 101
ภาษาอังกฤษ 1
English I
000 153
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
**AR 011 201 หลักการออกแบบ
Principles of Design
**AR 011 202 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม
Architecture Presentation
**AR 011 203 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Drawing
**AR 011 204 ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมตะวันออก
History of Eastern Art and Architecture
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2
**000 102
ภาษาอังกฤษ 2
English II
000 156
พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
**AR 011 101 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
Basic Architectural Design
**AR 011 205 ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมตะวันตก
History of Western Art and Architecture
**AR 011 301 วัสดุและวิธีการก่อสร้างสถาปัตยกรรม 1
Architectural Material & Construction I
**AR 011 302 ระบบโครงสร้าง 1
Structure System I
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1
**000 103
ภาษาอังกฤษ 3
English III
*000 173
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
**AR 012 101 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
18

18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
5(1-8-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)

19

37

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
5(1-8-6)
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**AR 012 301
**AR 012 302
**AR 012 401
**AR 012 402

Architectural Design I
ระบบอาคาร 1
Building Systems I
สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น
Tropical Architecture
ภาษาอังกฤษทั่วไปสาหรับสถาปนิก
General English for Architect
คอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
Computer for Architectural Drawing I
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2
*000 104
ภาษาอังกฤษ 4
English IV
*000 175
การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปญ
ั หา
Creative Thinking and Problem Solving
**AR 012 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Architectural Design II
**AR 012 201 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design Theory
**AR 012 303 วัสดุและวิธีการก่อสร้างสถาปัตยกรรม 2
Architectural Material & Construction II
**AR 012 304 ระบบโครงสร้าง 2
Structure System II
**AR 012 403 คอมพิวเตอร์สาหรับการนาเสนองานสถาปัตยกรรม
Computer for Architecture Presentation
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1
000 145
ภาวะผู้นาและการจัดการ
Leadership and Management
*000 176
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
Creative Entrepreneurs
**AR 013 101 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
Architectural Design III
**AR 013 201 สถาปัตยกรรมไทย

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
22
59

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
5(1-8-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

22
81

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-6)
5(1-8-6)
3(2-2-5)
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**AR 013 301

Thai Architecture
ระบบอาคาร 2

2(1-2-3)

Building Systems II

*AR 013 401 คอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2
Computer for Architectural Drawing II
**AR 013 402 การวางผังบริเวณ
Site Planning
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2
**AR 013 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design IV
**AR 013 202 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1
Vernacular Architecture I
*AR 013 302 การบูรณาการงานระบบอาคารและสถาปัตยกรรม
Integrated Building Systems and Architecture
**AR 013 403 สถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architecture
**AR 013 404 ภูมิสถาปัตยกรรม
Landscape Architecture
AR XXX XXX วิชาเลือก
Elective Course in Architecture
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1
**AR 014 101 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
Architectural Design V
**AR 014 103 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2
Vernacular Architecture II
**AR 014 104 การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
Architectural Design for Sustainability
**AR 014 401 การประมาณราคางานก่อสร้าง
Construction Cost Estimate
AR XXX XXX วิชาเลือก
Elective Course in Architecture
XXX XXX
วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
103

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
5(1-8-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)

19
122

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
5(1-8-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
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Elective Course
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2
**AR 014 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6
Architectural Design VI
**AR 014 402 บริบทเมืองและสถาปัตยกรรม
Urban Context and Architecture
**AR 014 403 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
Professional Practice
**AR 014 404 การจัดการก่อสร้าง
Construction Management
XXX XXX
วิชาเลือกเสรี
Elective Course
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำที่ 1
*AR 015 401 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำที่ 2
**AR 015 101 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม
Thesis in Architecture
**AR 015 402 สัมมนาทางสถาปัตยกรรม
Seminar in Architecture
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

19
141

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
5(1-8-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)

17
158

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
6(0-40-20)

6
164

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
8(0-16-8)
2(2-0-4)

10
174

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.5 คำอธิบำยรำยวิชำ
**000 101

ภำษำอังกฤษ 1

3(3-0-6)

English I

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจาวันและในการเรียน
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and learning.
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**000 102

ภำษำอังกฤษ 2

3(3-0-6)

English II

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 000 101
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจาวันและในการเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 101
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and learning
at a higher level than the course 000 101.
**000 103

ภำษำอังกฤษ 3

3(3-0-6)

English III

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 000 102
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง นาเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจาวัน การเรียน และอาชีพ
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life,
learning, and occupation.
*000 104

ภำษำอังกฤษ 4

3(3-0-6)

English IV

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 000 103
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง นาเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจาวัน การเรียน และอาชีพ
ในระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 103
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in every-day life,
learning, and occupation at a higher level than the course 000 103.
000 145

ภำวะผู้นำและกำรจัดกำร

3(3-0-6)

Leadership and Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นา การสร้างทีมงานหลักการ
และทฤษฎีการจัดการ การจัดการตนเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
การจัดการกับความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาและการ
จัดการ
Concept and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, team
building and team working, principle and theories of management, self management, crisis
management, change management, conflict management, strategic management, development of
leadership and management.
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000 153

ภูมิปัญญำท้องถิ่น

3(3-0-6)

Local Wisdom

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดารงชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน การปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม
Bodies of knowledge of culture and local wisdom, wisdom in way of life, wisdom in community
development, cultivation of value-culture, local wisdom in innovation creation.
000 156

พหุวัฒนธรรม

3(3-0-6)

Multcuralism

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรม
อาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัฒน์กับ
ผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN culture, Thai culture and Isan
culture; social changes and globalization and their impact on culture and culture in way of life.
*000 173

พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

Energy and Environment

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสถานการณ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หลักของการป้องกันและวิธีแก้ปัญหาด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
Nature of energy and environment, impacts of globalization on energy and environment situation,
result of energy consumption and environment, principle of prevention and solution for energy and
environment, case studies on the current problems in energy and environment.
*000 175

กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์และกำรแก้ปัญหำ

3(3-0-6)

Creative thinking and problem solving
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิง สร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมู ลและความรู้ การให้เหตุผล
การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ สาหรับการแก้ปัญหา
Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge seeking, reasoning,
thinking and decision making, delevop and techniques of creative thinking, application of
mathematic scientific and social thinking for problem solving.
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*000 176

ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์

3(3-0-6)

Creative Entrepreneurs

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร การสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การ
สร้ า งแบรนด์ และเครื่ อ งหมายการค้ า การบั ญ ชี เ บื้ อ งต้ น การชาระภาษี และการประเมิ น ผล
ประกอบการ
Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social responsibility,
motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, branding &
trademark, basic accounting, tax payment and business evaluation.
**AR 011 101

กำรออกแบบสถำปัตยกรรมขันพืนฐำน

5(1-8-6)

Basic Architectural Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ต้องเคยเรียนวิชา AR 011 201,AR 011 202 และ
AR 011 203

กระบวนการออกแบบอาคารขั้นพื้นฐาน ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบเบื้องต้น เพื่อนาไปสู่
การออกแบบอาคารอย่างเป็นระบบ สาหรับอาคารสูง 1 ชั้น ที่ใช้ระบบโครงสร้างไม้
Basic architectural design processes, understanding in basic design processes to design buildings
systematically for 1 storey wooden structure building.
**AR 011 201

หลักกำรออกแบบ

3(1-4-4)

Principles of Design

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การจัดองค์ประกอบ หลักพื้นฐาน และทฤษฎีของการออกแบบของงานออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงที่มาของความงามในการออกแบบ
Fundamental principles and techniques for 2 and 3 dimension artistic composition. Realization and
understanding of design aesthetic.
**AR 011 202

กำรแสดงแบบสถำปัตยกรรม

3(1-4-4)

Architecture Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

การศึกษาในวิชานี้เป็นการเรียนรู้และฝึกทักษะในการแสดงงานสถาปัตยกรรม พื้นฐานทักษะการวาด
ภาพ และความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่เห็นด้วยสายตาหรือความคิดสู่มือ ศึกษาเทคนิคในการ
แสดงแบบต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ดินสอ ปากกา สีน้า หรือเทคนิคสื่อผสม ในการเขียนทัศนียภาพอาคาร
ทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งสามารถแสดงบรรยากาศในทัศนียภาพด้วยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
เช่น คน รถ ต้นไม้ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น เทคนิคในการแสดงแบบสถาปัตยกรรม เช่น แนวทางการจัด
เพลทนาเสนองาน การแสดงแบบผังพื้น ผังบริเวณ รูปด้าน รูปตัด เป็น ต้น และเทคนิควิธีการทา
หุ่นจาลอง
Studying and practicing of architectural presentation. Fundamental drawing and presentation skills.
Able to transfer eye perception or thouhgt to hand drawing and presentation skills. Study techniques
for architectural presentation including using pencil, pen, water colour or mixed method for
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perspective drawing: interior and exterior perspective, as well as able to illustrate atmosphere with
related compostions such as human car tree furniture. Architectural presentation techniques such
as plate of presentation technique, presentation technique of plan, layout, elevation, section and
production of architectural model technique.
**AR 011 203

กำรเขียนแบบสถำปัตยกรรม

3(1-4-4)

Architectural Drawing

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การใช้เครื่องมือเขียนแบบ หลักการเขียนแบบเบื้องต้น การเขียนเส้นและตัวอักษร การเขียนภาพ
เรขาคณิต การแสดงมิติ การฉายเส้น การเขียนแปลน รูปด้ าน และรูปตัด การเขียนรูป 3 มิติ การ
เขี ย นทั ศ นี ย ภาพ การเขี ย นรู ป ตามหลั ก ฉายาวิ ท ยา และพื้ น ฐานในการเขี ย นแบบก่ อ สร้ า ง ทาง
สถาปัตยกรรม
Using drawing tools, basic architectural drawing, drawing line and text, isometric drawing, dimension
drawing, projection, drawing plan, elevation and section. Drawing 3D, perspective drawing, drawing
according to projection method and basic architectural construction drawing.
**AR 011 204

ประวัติศำสตร์ศิลปะและสถำปัตยกรรมตะวันออก

3(3-0-6)

History of Eastern Art and Architecture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันออก ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงช่วงก่อนสมัยใหม่ เงื่อนไข
ของประวัติศาสตร์ ปรัชญาความคิด และประเพณีการแสวงหาคุณค่า และความหมายแห่งความ
สัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมตามเกณฑ์กาหนดในกรอบโครงของการออกแบบ
หรือกระบวนการออกแบบและกระบวนการทางการช่าง
Eastern civilization history from the Pre-Historic period to Pre-Modern period. History through
context and culture of value and meaning of achievement of creation in architecture by emphasis
in criteria that defined in frame of design or design process and craftsmanship process.
**AR 011 205 ประวัติศำสตร์ศิลปะและสถำปัตยกรรมตะวันตก
3(3-0-6)
History of Western Art and Architecture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคหลังสมัยใหม่
เงื่อนไขที่มีผลต่อการก่อรูปของสถาปัตยกรรมจากปรัชญาความคิด และบริบทที่แตกต่างกัน
Western civilization history from the Pre-Historic period to Post-Modern period. The conditions that
affect on the formation of architecture based on philosophy, idea and variety of context.
**AR 011 301

วัสดุและวิธีกำรก่อสร้ำงสถำปัตยกรรม 1

2(1-2-3)

Architectural Material & Construction I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

วัสดุและวิธีการก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม โครงสร้างไม้ โครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก และวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวข้อง สาหรับอาคารที่มีพื้นที่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
ความสูงน้อยกว่า 15 เมตร หรือน้อยกว่า 4 ชั้น
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Materials and construction methods, architectural construction drawing of wooden structure,
reinfored concrete structure and engineering systems for building that has area less than 1,000
square meters, less than 15 meters high or less than 4 storeys high.
**AR 011 302

ระบบโครงสร้ำง 1

3(3-0-6)

Structure System I

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ศึกษา คานวณ และวิเคราะห์ระบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม หลักเกณฑ์และแนวความคิดใน
การออกแบบโครงสร้า งให้เหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรม ลักษณะทางกายภาพ การใช้งาน วัสดุ
โครงสร้าง ความรู้เบื้องต้นในเรื่องโครงสร้างไม้ คอนกรีตเสริมเหล็ก และเหล็ก สาหรับอาคารที่มีพื้นที่
น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ความสูงน้อยกว่า 15 เมตร หรือน้อยกว่า 4 ชั้น
Study calculate and analysis of structural system in architecture, criteria and concepts in structural
design that suites architecture in physical characteristic, function, structural material, basic
knowledge of wooden structure, reinforced concrete structure and steel structure for building that
has area less than 1,000 square meters, less than 15 meters high or less than 4 storeys high.
**AR 012 101

กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 1

5(1-8-6)

Architectural Design I

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AR 011 101
กระบวนการออกแบบอาคารพักอาศัยและอาคารสาธารณะที่มีพื้นที่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
ความสูงน้อยกว่า 15 เมตร หรือน้อยกว่า 4 ชั้น ที่ใช้ระบบโครงสร้างไม้ คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก
และระบบวิศวกรรมพื้นฐาน การนาเสนอและเขียนแบบโดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ
Design processes of residential buildings and public buildings that has area less than 1,000 square
meters, less than 15 meters high or less than 4 storeys high, utilized wooden structure, reinforced
concrete structure, steel strucuture and basic engineering systems, presentation and drawing by
utilizing achitectural drawing tools.
**AR 012 102

กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 2

5(1-8-6)

Architectural Design II

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AR 012 101
กระบวนการออกแบบอาคารสาธารณะที่มีประโยชน์ใช้สอยซับซ้อนปานกลาง พื้นที่น้อยกว่า 1,000
ตารางเมตร ความสูงน้อยกว่า 15 เมตร หรือน้อยกว่า 4 ชั้น ที่ใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็ก และระบบวิศวกรรมพื้นฐาน การนาเสนอและเขียนแบบโดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ
Design processes of public buildings that has medium complexity in functional, area less than 1,000
square meters, less than 15 meters high or less than 4 storeys high, utilized reinforced concrete
structure, steel strucuture and basic engineering systems, presentation and drawing by utilizing
achitectural drawing tools.
**AR 012 201

ทฤษฎีกำรออกแบบสถำปัตยกรรม
Architectural Design Theory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

25
ศึกษาพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรมตามแนวทางต่าง ๆ และกรณีศึกษาจาก
ตัวอย่างสถาปัตยกรรมร่วมสมัยทั้งในประเทศกลุ่มตะวันตกและตะวันออก
Study development of concepts and architectural theory from style and trend, and case studies
from contemporary architecture in western and eastern world.
**AR 012 301

ระบบอำคำร 1

2(1-2-3)

Building Systems I

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ระบบวิศวกรรมพื้นฐานทุกระบบที่เกี่ย วข้ องกับอาคารหรือ กลุ่มอาคารที่มีพื้ นที่น้ อยกว่า 1,000
ตารางเมตร ความสูงน้อยกว่า 15 เมตร หรือน้อยกว่า 4 ชั้น
All basic engineering systems related to building or group of buildings that has area less than 1,000
square meters, less than 15 meters high or less than 4 storeys high.
**AR 012 302

สถำปัตยกรรมเขตร้อนชืน

3(2-2-5)

Tropical Architecture

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อ นชื้ น โดยรวมถึงความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสถาปัตยกรรม สภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม
เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้น
Design principles of tropical architecture in hot and humid climate, fundamental knowledge of
relationship between human and architecture, climate and environment for architectural design of
hot and humid climate.
**AR 012 303

วัสดุและวิธีกำรก่อสร้ำงสถำปัตยกรรม 2

2(1-2-3)

Architectural Material & Construction II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AR 011 301

วัสดุและวิธีการก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสร้างเหล็ก และวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวข้อง สาหรับอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ และอาคารสูง
Materials and construction methods, architectural construction drawing of reinforced concrete
structure, steel structure and engineering systems for large build, extra large building and tall
building.
**AR 012 304

ระบบโครงสร้ำง 2

3(3-0-6)

Structure System II

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AR 011 302
ศึ ก ษาและวิเ คราะห์ ระบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม หลั ก เกณฑ์แ ละแนวความคิ ดในการ
ออกแบบโครงสร้ า งให้ เ หมาะสมกั บ งานสถาปัต ยกรรม ลั ก ษณะทางกายภาพ การใช้ งาน วั ส ดุ
โครงสร้าง ความรู้ ในเรื่องโครงสร้างไม้ คอนกรีตเสริมเหล็ก และเหล็ก สาหรับอาคารขนาดใหญ่
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง
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Study and analysis of structural system in architecture, criteria and concepts in structural design that
suites architecture in physical characteristic, function, structural materials, knowledge of wooden
structure, reinforced concrete structure and steel structure for large building, extra large building
and tall building.
**AR 012 401

ภำษำอังกฤษทั่วไปสำหรับสถำปนิก

(3-0-6)

General English for Architect
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการออกแบบและนาเสนองานสถาปัตยกรรม รวมถึงเทคนิคการ
อธิบายและสื่อสารแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
Basic english utilized for design and architectural presentation including presentation
methods and communication conceptual ideas in architectural design.
**AR 012 402

คอมพิวเตอร์สำหรับกำรเขียนแบบสถำปัตยกรรม 1

3(2-2-5)

Computer for Architectural Drawing I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง และศึกษาศึกษารูปทรงทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งการเขียน
แบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
Using computer technique to create and study architectural form. It is also drawing of architectural
drawing by using computer.
**AR 012 403

คอมพิวเตอร์สำหรับกำรนำเสนองำนสถำปัตยกรรม

3(2-2-5)

Computer for Architecture Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

เทคนิคในการนาเสนองานสถาปัตยกรรมด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ การสร้างและตกแต่งภาพทัศนียภาพ 3
มิติ การจัดทากระดานนาเสนอแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้าง
Techniques in computer generated architectural presentation, 3 dimensional perspective rendering
and retouching, composing of presentation plate and construction drawing.
**AR 013 101

กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 3

5(1-8-6)

Architectural Design III

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AR 012 102
กระบวนการออกแบบอาคารสาธารณะที่ สะท้อนอัตลักษณ์ของบริบท พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตาราง
เมตร ความสูงมากกว่า 15 เมตร ที่ใช้ระบบโครงสร้างและระบบวิศวกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ การ
นาเสนอและเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Design processes of public buildings that reflects the unique of the context, area less than 5,000
square meters, more than 15 meters high, utilized specific structure and engineering systems,
presentation and drawing by utilizing computer program.
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**AR 013 102

กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 4

5(1-8-6)

Architectural Design IV

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AR 013 101
กระบวนการออกแบบอาคารพักอาศัยรวมและอาคารสาธารณะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของบริบท พื้นที่
น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ความสูงมากกว่า 15 เมตร ทีใ่ ช้ระบบโครงสร้างและระบบวิศวกรรมที่
มีลักษณะเฉพาะ การนาเสนอและเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Design processes of mixed residential buildings and public buildings that reflects the unique of the
context, area less than 10,000 square meters, more than 15 meters high, utilized specific structure
and engineering systems, presentation and drawing by utilizing computer program.
**AR 013 201

สถำปัตยกรรมไทย

3(2-2-5)

Thai Architecture

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทย แนวคิดและรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทย และผลสัมฤทธิ์
ของการสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย คติสัญลักษณ์และความหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย
Fundamental knowledge of Thai architecture, concepts and characters of Thai architecture and
achieving of architectural creation in each era, principles of symbols and meanings that related to
Thai architecture design.
**AR 013 202

สถำปัตยกรรมพืนถิ่น 1

2(2-0-4)

Vernacular Architecture

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของประเทศไทย ผลงานการสร้างสรรค์ของ
ชุมชนพื้นถิ่น การสั่งสมความรู้ในการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทย
และต่ า งประเทศ การศึ ก ษาถึ งรูปแบบและระบบความสัมพั นธ์ ข องวิถี ชีวิ ต สถาปั ต ยกรรมและ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
Fundamental knowledge about the value of Thai vernacular architecture, creatiion of local
community, inheritted knowledge of mutual living with nature, vernacular architecture in Thailand
and foreign countries, study of formation and relationship system between way of life, architecture
and natural environment.
**AR 013 301

ระบบอำคำร 2

2(1-2-3)

Building Systems II

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AR 012 301
ระบบวิศวกรรมทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง
All basic engineering systems related to extra large building and tall building.
*AR 013 302

กำรบูรณำกำรงำนระบบอำคำรและสถำปัตยกรรม
Integrated Building Systems and Architecture

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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การบูรณาการระบบโครงสร้าง ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ระบบเปลือกอาคาร สถาปัตยกรรม
ภายใน ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
Integrated structural systems, engineering building systems, building envelope system, interior
architecture, landscape architecture for architectural design.
*AR 013 401

คอมพิวเตอร์สำหรับกำรเขียนแบบสถำปัตยกรรม 2

3(2-2-5)

Computer for Architectural Drawing II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

เทคโนโลยีแบบจาลองสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนแนวคิดแบบจาลอง
สารสนเทศอาคาร เครื่องมือช่วยในการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 2 และ 3 มิติ
Information modeling technology, using computer program for supporting idea and information
modeling of building, tools for designing and drawing building 2 and 3 dimension.
**AR 013 402

กำรวำงผังบริเวณ

3(2-2-5)

Site Planning

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการและเทคนิคของกระบวนการวางผังบริเวณ การอ่านและตีความแผนที่ การสารวจ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อจัดวางผังบริเวณ ศึกษาและฝึกการออกแบบวางผังบริเวณ การปรับเส้นระดับ
การตัด-ถมดิน
Principle and technique of site planning process, map interpretation, survey and information analysis
for site planning. Study and design practicing of landscape, contour management, cut and fill study.
**AR 013 403

สถำปัตยกรรมภำยใน

3(2-2-5)

Interior Architecture

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการออกแบบ และการตกแต่งภายในอาคารประเภทต่าง ๆ เทคนิคและวิธีก่อสร้างตกแต่งภายใน
วัสดุ ระยะและขนาดของส่วนประกอบ อาคารและเฟอร์นิเจอร์สาหรับผู้ใช้หลายวัย การเขียนแบบ
และแสดงแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Principles of interior design and decoration for buildings. Technique and construction methods for
interior decoration. Materials, dimension, scale used for building’s elements and furniture for multiage users (universal design). Interior construction drawing and interior presentation .
**AR 013 404

ภูมิสถำปัตยกรรม

3(2-2-5)

Landscape Architecture

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลั ก การพื้ น ฐานทางภูมิ สถาปั ต ยกรรม ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บค าจากั ดความและแนวคิ ดพื้ นฐาน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ สิ่ ง แวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์ ประวั ติ ค วามเป็ น มาภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม
องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นดินและภูมิสัณฐาน พืชพันธุ์และวัสดุพืชพันธุ์ อาคาร
พื้นผิว สิ่งประกอบบริเวณ น้า และการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม ศึกษาในพื้นที่จริงและฝึก
การออกแบบงานภูมิทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม
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Fundamental principle of architectural landscape. Understanding of definition and basic idea.
Relation between environment and landscape. History of landscape architecture. Elements of
landscape architecture such as land and landscape, plant and materials, building, texture,
composition elements, water and design of architectural landscape. Onsite study and design
practicing landscape that related to architecture.
**AR 013 405

กำรถ่ำยภำพสถำปัตยกรรม

3(1-4-4)

Architectural Photography
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

การศึกษาและนาเสนอสถาปัตยกรรมผ่านมุมมองของการถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ การจัด
องค์ประกอบภาพ และการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
Architectural photography and presentation through the vision of photography, using of photography
device, photograph composition and photograph retouching with computer.
*AR 013 406

ทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับวิชำชีพสถำปัตยกรรม

3(1-4-4)

Computer Skills for Architecture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

ทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบั ติ
วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม
Skills of using computer and computer programs, preparing for architecture professional practice.
*AR 013 407

กำรออกแบบบ้ำน 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

3D home design with computer software
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบและวางผังที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลด้วยตนเองที่
มีพื้นที่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร หรือ อาคารเพื่อการเกษตรพื้นที่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ความ
เข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ความเข้าใจเทคโนโลยี
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
Skills of using computer programs for self-designing and planning private housing that has area less
than 150 square meters or building for argriculture that has area less than 400 square meters,
understanding in architecture professional practice and related field, underdstanding in building
information modeling.
*AR 013 408

สภำพแวดล้อมสรรค์สร้ำงศึกษำ

3(1-4-5)

Built Environment Study

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างตามความสนใจของนักศึกษา การกาหนด
วัตถุประสงค์การศึกษาและขอบเขต วิธีการศึกษาเพื่อให้ได้คาตอบ การวิเคราะห์บนพื้นฐานของ
กระบวนการที่มีเหตุผล
Study issues that related to built environment about student's interest, defining the study objective
and scope, study method in order to find answer, analysis based on reasonable method.
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**AR 013 409

พฤติกรรมมนุษย์กับสถำปัตยกรรม

3(3-0-6)

Human Behavior and Architecture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

ศึกษาการวิเคราะห์การรับรู้ของมนุษย์และพฤติกรรม อันเกิดจากการรับรู้นั้นที่มีผลต่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ทั้งในแง่รูปธรรมและนามธรรม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจต่อกระบวนการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการรับรู้ ที่ส่งผลต่อเนื่องกับพฤติกรรมมนุษย์ในการใช้พื้นที่และสถาปัตยกรรม ตลอดจนมี
ความเข้าใจในปัจจัยความเป็นมนุษย์ในแต่ละสถานภาพร่างกาย เพศ และช่วงวัย เพื่อให้สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบที่มีความสอดคล้องต่อความต้องการและการใช้งานจริงในที่ว่างทาง
สถาปัตยกรรม
Study of behavior and perception of human, influence on architectural design in both abstract and
physical form, perception analysis process that affect to human behavior, space in architecture,
understanding a relationship between perception and architectural design, application of the
study’s result for design that response to needs and space in architecture.
**AR 013 410

กำรออกแบบแสงในงำนสถำปัตยกรรม

3(1-4-4)

Lighting Design in Architecture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

การออกแบบแสงในงานสถาปัตยกรรม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และออกแบบด้านแสงธรรมชาติและ
แสงประดิ ษ ฐ์ ใ นงานสถาปั ต ยกรรม โดยจั ด ท าแบบจ าลองร่ ว มกั บ โปรเจคในวิ ช าออกแบบ
สถาปัตยกรรมแล้วนามาพัฒนาลงรายละเอียดด้านแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ร่วมกัน
Lighting design in architecture, study, research, analyse and design natural and artificial lighting by
making model corresponding to projects in architectural design subject then applying and making
more details of natural and artificial lighting.
**AR 013 411

กำรออกแบบชุมชนเมืองเบืองต้น

3(3-0-6)

Introduction to Urban Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

หลักการออกแบบชุมชนเมือง การประยุกต์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม การพัฒนาแนวความคิด
เพื่อการศึกษาการออกแบบชุมชนเมืองในระดับที่สูงขึ้น
Principle of urban design, application for architectural design, concept development for advanced
urban design study.
**AR 013 412

ข้อกำหนดอำคำรและกฎหมำยกำยภำพ

3(3-0-6)

Regulation and Building Code
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

หลั ก การและวิ ธี ก ารประยุ ก ต์ ข้ อ ก าหนดอาคารและกฎหมายกายภาพเพื่ อ ใช้ ใ นการออกแบบ
สถาปั ต ยกรรม ข้ อ ก าหนดส าหรั บ การออกแบบเพื่ อ ความปลอดภั ย ในอาคาร การออกแบบ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับทุกคน
Principle and apply method in regulation and building code for architectural design, regulation for
building design safety, universal design code of practice.
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**AR 013 413

กรณีศึกษำรำยบุคคล

3(0-6-3)

Individual Study

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การศึกษาค้นคว้าประเด็นที่เป็นความสนใจเฉพาะทางสถาปัตยกรรมรายบุคคล
Individual study on selected architectural topics.
*AR 013 414

กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยชุมชนผู้มีรำยได้น้อยอย่ำงยั่งยืน

3(2-2-5)

Sustainable Low-income community housing development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

ความรู้พื้นฐานที่สามารถนาไปใช้ในการศึกษาชุมชนที่อยู่อาศัย ความเข้าใจในการออกแบบและการ
วางผังชุมชนที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
Fundamental of knowledge that is able to be utilized for community housing study, understanding
of community housing design and planning for community development sustainably.
*AR 013 415

กำรออกแบบสถำปัตยกรรมเพื่อคนทังมวล

3(2-2-5)

Universal Design in Architecture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

หลั ก การออกแบบสถาปั ต ยกรรมเพื่ อ คนทั้ งมวล การออกแบบสิ่ งอ านวยความสะดวกและการ
ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มของอาคาร การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ทั ศ นคติ และความเข้ า ใจที่ จ ะน าไปสู่
แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวลทีส่ มบูรณ์
Principle of universal design in architecture respond for all people, designing of the facility and
improving the building environment, creating consciousness, attitude and understanding bring about
to completely concept of universal design in architecture.
**AR 014 101

กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 5

5(1-8-6)

Architectural Design V

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AR 013 102
กระบวนการออกแบบอาคารสาธารณะที่มีความซับซ้อนและมีประโยชน์ใช้สอยหลายด้าน พื้นที่
มากกว่า 10,000 ตารางเมตร ความสูงมากกว่า 23 เมตร ที่ใช้ระบบโครงสร้างและระบบวิศวกรรม
ทางตั้งที่มีลักษณะเฉพาะ การนาเสนอ เขียนแบบ และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Design processes of public buildings that has complexity and several functions, area more than
10,000 square meters, more than 23 meters high, utilized specific vertical structure and engineering
systems, presentation, drawing and processing by utilizing computer program.
**AR 014 102

กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 6

5(1-8-6)

Architectural Design VI

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AR 014 101
การบูรณาการในการออกแบบอาคารและกลุ่มอาคารสาธารณะที่มีความซับซ้อนและมีประโยชน์ใช้
สอยหลายด้าน พื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตร ความสูงมากกว่า 23 เมตร ที่ใช้ระบบโครงสร้าง
และระบบวิศวกรรมทางตั้งที่มีลักษณะเฉพาะ การในการเลือกที่ตั้ง ผลกระทบของโครงการต่อเมือง

32
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น การนาเสนอ เขียนแบบ และประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Integration of buildings design and group of public buildings that has complexity and several
functions, area more than 10,000 square meters, more than 23 meters high, utilized specific vertical
structure and engineering systems, selection the site location, impact of buildings to the city context,
analysis of the basic of project feasibility, presentation, drawing and processing by utilizing computer
program.
**AR 014 103

สถำปัตยกรรมพืนถิ่น 2

2(1-2-3)

Vernacular Architecture II

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AR 013 202
การออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคานึงถึงบริบทของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่น
Architectural design with respect to context of local environment and resources.
**AR 014 104

กำรออกแบบสถำปัตยกรรมเพื่อควำมยั่งยืน

2(2-2-5)

Architectural Design for Sustainability
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

หลักการ วิธีการ ทฤษฎีแนวความคิด และ กรณีศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมยั่งยืน รวมถึงเกณฑ์
มาตราฐานที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น อาคารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางพลั ง งงานสู ง และมี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมน้อย
Principles, methods, theories, concepts and case study related to sustainable architecture including
criteria for assessment of high energy efficiency and low environmental impacts building.
**AR 014 401

กำรประมำณรำคำงำนก่อสร้ำง

3(2-2-5)

Construction Cost Estimate

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการสาหรับการประมาณราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าดาเนินงาน การใช้เครื่องมือ
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการประมาณราคางานก่อสร้าง
Principle and method for cost estimate of material, labors, and operating cost, using tool and
computer program for construction cost estimate.
**AR 014 402

บริบทเมืองและสถำปัตยกรรม

3(3-0-6)

Urban Context and Architecture

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
คุณค่าและความเข้าใจในหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยมีแนวคิ ดสัมพันธ์ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและเมือง
Value and understanding of principle of architecture. Ideas and concepts related to
urban context and communities.
**AR 014 403

กำรปฏิบัติวิชำชีพสถำปัตยกรรม
Professional Practice

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การปฏิ บั ติ วิ ชาชี พ ทางสถาปั ต ยกรรม จริ ย ศาสตร์ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ชาชี พ สถาปั ต ยกรรม และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง วิธีคิดในการวางนโยบายและการแก้ปัญหา หลัก การ และแนวทางการ
ปฏิบัติที่สาคัญในการประกอบวิชาชีพสาหรับสถาปนิก
Architecture professional practice, ethic, professional law and regulation, method of thinking and
problem solving, Principle and practical method for architects.
**AR 014 404

กำรจัดกำรก่อสร้ำง

3(2-2-5)

Construction Management

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
วิธีการและกระบวนการในการบริหารจัดการงานหรือโครงการก่อสร้าง ศึกษาเครื่องมือหรือโปรแกรม
ที่ช่วยในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ระหว่างงาน
ก่อสร้าง จนเสร็จงาน รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ
Principle and method of construction management, construction planning, construction supervision
and inspection. Study of tools or programs that support construction management starts from pre
initial state, intermediate state till project completion and related case studies.
**AR 014 405

กำรวำงแผนงำนก่อสร้ำง

3(2-2-5)

Construction Project Planning

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคและการวางแผนการก่อสร้าง ศึกษาเครื่ องมือหรือโปรแกรมที่ช่วยใน
การควบคุมตารางเวลาการก่อสร้าง การควบคุมค่าก่อสร้างและคุณภาพ การวางแผนการก่อสร้าง
สาหรับระบบการก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสาเร็จรูป
Construction management, Techniques and construction planning, Construction schedule control,
construction cost and quality control, construction planning for pre-fabrication construction system.
**AR 014 406

กำรศึกษำควำมเป็นไปได้โครงกำรอสังหำริมทรัพย์

3(2-2-5)

Real Estate Feasibility Study

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การวิ เ คราะห์ก ารลงทุ น และการจัดการธุ รกิ จอสังหาริมทรัพ ย์ ใ นหลายแง่ มุม ที่ มีค วามส าคัญต่อ
ความส าเร็ จ ของโครงการ ทั้ งในแง่ มุ ม ของธุ ร กิ จ แง่ มุ ม กฎหมายทางกายภาพและสิ่ งแวดล้ อ ม
ตลอดจนการบริหารจัดการรูปแบบต่าง ๆ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การประเมินความเป็นไปได้
ของโครงการในเบื้องต้น
Analysis of investment and management of real estate feasibility business in variety point of view
that related to success of the project both for the outlook of business, regulation both for physicality
and environtment. Study covers variety real estate feasibility business management and basic
evaluation of project feasibility.
**AR 014 407

สถำปัตยกรรมไทยร่วมสมัย
Contemporary Thai Architecture

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย การศึกษาวิเคราะห์ สถาปัตยกรรมไทยทั้งทางกายภาพและ
ความหมายเชิงวัฒนธรรม องค์ประกอบที่มีผลต่อบรรยากาศของพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
รูปลักษณะที่มีผลต่อการรับรู้จิตวิทยาการเชื่อมโยงอาคารกับสภาพพื้นที่ ตัวอย่างกระบวนการ
สั ง เคราะห์ ใ หม่ ท างสถาปั ต ยกรรมเพื่ อ หาลั ก ษณะเฉพาะบางประการส าหรั บ การออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่เหมาะสมกับบริบท
Thai contemporary architecture, physically and culturally analysis, Elements that effect atmosphere
interior and exterior spaces, forms or characters that influence on psychologically perceptions,
linkages between building and landscape, examples of new architectural synthesis process for
searching of some particular characteristic or elements for design of Thai contemporary for Thai
context.
**AR 014 408

ทฤษฎีกำรออกแบบสถำปัตยกรรมขันสูง

3(2-2-5)

Advanced Architectural Design Theory

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การทาความเข้าใจในการก่อตัวของความรู้และความจริงที่เ กี่ยวข้องกับบริบททางสถาปัตยกรรม
วิจารณญาณ ความรู้พื้นฐาน การวิเคราะห์ปรัชญาที่เป็นฐานแนวคิดทางสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์
และสังเคราะห์แนวคิดในกระบวนการการออกแบบสถาปัตยกรรม
Understanding formation of knowledge and truth related to architectural context, Judgment and
basic knowledge, Analysis of philosophy that is conceptual base in architecture, analysis and
synthesize concepts in architectural design process.
**AR 014 409

วำทกรรมทำงทฤษฎีกำรออกแบบสถำปัตยกรรม

3(2-2-5)

Architectural Design Theory Discourse

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การศึ ก ษาทฤษฎี ท างสถาปั ต ยกรรม ผ่ า นมุ ม มองที่ ห ลากหลายผ่ า นกระบวนการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
Study of architectural theory through various aspects and architectural design processes.
**AR 014 410

หัวข้อพิเศษทำงสถำปัตยกรรม

(2-2-5)

Special Topic in Architecture

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ สาระทางสถาปัตยกรรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย
และมีเนื้อหาทางสถาปัตยกรรมเฉพาะด้าน
Study, analysis, synthesis of architectural aspects in variety of outlooks that contain multiplicities
and contents of specific field of architecture.
**AR 015 101

วิทยำนิพนธ์ทำงสถำปัตยกรรม

8(0-16-8)

Thesis in Architecture

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ต้องเรียนผ่านรายวิชา AR 014 102 และต้องเคย
เรียนทุกรายวิชาบังคับของหลักสูตรมาก่อน
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กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมจากการบูรณาการความรู้ที่ศึกษามาเพื่อนาไปสู่การออกแบบ
โครงการทางสถาปัตยกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
Architectural design process bases on architectural program that is integrated knowledge from
various perspectives and explicit convey architectural knowledge.
*AR 015 401

สหกิจศึกษำ

6(0-40-20)

Co-operative Education

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิชาชีพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และนาเสนอผลงาน
พร้อมเอกสารประกอบ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
Professional practice in professional firm for at least 16 weeks including presentation of final
outcome in form of documents under program administrative committee and firm owner.
**AR 015 402

สัมมนำทำงสถำปัตยกรรม

2(2-0-4)

Seminar in Architecture

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
สัมมนาประเด็นหรือหัวข้อที่น่าสนใจด้านต่าง ๆ ของงานออกแบบและงานทางสถาปัตยกรรม
Seminar on issues or topics related to designs and architecture.
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ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์

3.นายรวี หาญเผชิญ

รองศาสตราจารย์

4.นางวารุณี หวัง

รองศาสตราจารย์

5.นายกฤตภัทร ถาปาลบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิกำรศึกษำ
Ph.D.(Architecture)
M.Arch.(Environmental Technology)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
ปร.ด.(การวางแผนภาคและเมือง)
ผม.(การวางแผนภาคและเมือง)
วท.บ.(ภูมิศาสตร์)
Doctor of Engineering
(Architectural Design & Theory)
M.Arch.(Architecture)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
Ph.D.(Architecture and Planning)
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
6.นายชานาญ บุญญาพุทธิพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.(Architecture)
M.Arch.(Architecture)

สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
7.นายทรงยศ วีระทวีมาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.(Architecture)
สถ.ม.(ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

ศาสตร์)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
8.นายนพดล ตั้งสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9.นางสาวนิธิวดี ทองป้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10.นางเบญจวรรณ ทัศนลีลพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11.นายประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12.นายพรณรงค์ ชาญนุวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.(Architecture)
M.Arch.(Architecture)

สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
ภ.สถ.ม.(ภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)
บธ.บ(การจัดการก่อสร้าง)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
ปร.ด.(ศิลปะประยุกต์และการ
ออกแบบ)
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
Ph.D.(Social Economy)
DESS(Urbanism Operationnel
ville en projet)
DEA(Projet Architectural et Urban)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

37
13.นายพีร์นิธิ อักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doctor of Engineering Construction
Engineering and Infrastructure
Management
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)

วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
14.นางสาวมนสิชา เพรชรานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.(Land Use Planning Management
and Design)
Master of City and Regional Planning
(M.C.R.P)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

15.นายสิทธา กองสาสนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

16.นายสักการ ราษีสุทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.(Architecture)
M.Arch.(Architecture)

สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
Ph.D.(Design Arch.)
สถ.ม.(คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

17.นายสัญชัย สันติเวส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

18.นายอธิป อุทัยวัฒนานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

19.นายธรรมวัฒน์ อินทจักร

อาจารย์

Certificat d’Etudes Approfondiesen
Architecture
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

20.นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล

อาจารย์

สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

21.นายนยทัต ตันมิตร

อาจารย์

Ph.D.(Architecture)
Master of Engineering Civil
Engineering and Architecture

22.นายนรากร พุทธโฆษ์

อาจารย์

23.นางสาวปัทมพร วงศ์วิริยะ

อาจารย์

สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
Doctor of Engineering (Urban
Innovation)
ผม.(การวางแผนภาคและเมือง)

ศศ.บ.(ภูมิศาสตร์)
24.นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

อาจารย์

M.Arch.(Architecture)
B.Arch.(Architecture)
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25.นายวรัฐ ลาชโรจน์

อาจารย์

Ph.D.(Architecture)
Master of Science (Computer Aided
Architectural Design)

สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
26.นางสาวสุกัญญา พรหมนารท

อาจารย์

M.UP.(Urban Planning)
PM.(Urban for Planning and Land
Administration Urban Planning and
Management)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)

27.นายอานัติ วัฒนเนสก์

อาจารย์

M.Arch.(Architecture)

สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)
4.

5.

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม
การปฏิบัติงานทางด้านสถาปัตยกรรมในสถานประกอบการสังกัดเอกชนหรือหน่วยงานของส่วนราชการต่าง ๆ
4.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม
4.1.1 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติวิชาชีพของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
4.1.2 มีทักษะการทางานด้านการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดต่อสื่อสาร
4.1.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและการทางานเป็นทีม
4.2 ช่วงเวลำ
ปี 5 ภาคการศึกษาต้น
4.3 กำรจัดเวลำและตำรำงสอน
วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น. (หรือเป็นไปตามที่สถานประกอบการ /หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติ งานจะ
กาหนด)
ข้อกำหนดในกำรทำโครงกำรหรืองำนวิจัย
การศึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์ จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบ
วิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทาโครงการและกระบวนการออกแบบสาหรับวิ ทยานิพ นธ์ รวมทั้งนาผลที่ได้จาก
การศึกษาไปปฏิบัติการการออกแบบสถาปัตยกรรมจากการบูร ณาการความรู้ที่ศึกษามา เพื่อนาไปสู่การออกแบบโครงการทาง
สถาปัตยกรรมจาการเตรียมวิทยานิพนธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
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ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล
1.

เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1.1 ข้อกาหนดหลักสูตรปริญญาตรี
1.1.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 ข้อ
29 และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558

1.1.2 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
1.1.3 สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
1.1.4 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2.ข้อกาหนดหลักสูตรอนุปริญญา
นักศึกษาที่ได้ศึกษาวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องได้หน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า 117 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา
2.2.1 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
2.2.2 ขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ
2.2.3 ศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.2.4 ศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
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หลักสูตรกำรออกแบบบัณฑิต
สำขำวิชำกำรออกแบบ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
Bachelor of Design Program in Design

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

การออกแบบบัณฑิต (การออกแบบ)
อบ.บ. (การออกแบบ)
Bachelor of Design (Design)
B.Des. (Design)

3. วิชาเอก

ออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร

137 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ประเภทของหลักสูตร
5.3 ภาษาที่ใช้
5.4 การรับเข้าศึกษา
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรทางวิชาการ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศทีส่ ามารถใช้ภาษาไทยเป็น
อย่างดี
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ โดยวิธีเวียนพิเศษ ครั้งที่
25/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ในคราวประชุมครั้งที่เวียนพิเศษ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
2560
เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ ว่ า เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว
เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อม
ภายใน นักออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น นักออกแบบเซรามิก นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลาง – ขนาดย่อม นักวิจัย อาจารย์ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์
1. นางสาวสมหญิง พงศ์พิมล x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

2.

นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ x-xxxx-xxxxx-xx-x
สกลนคร

อาจารย์

3.

นางสาวนิธิวดี ทองป้อง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

x-xxxx-xxxxx-xx-x

วิชาเอกออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
1. นายชิงชัย ศิริธร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

- Master of Science in Industrial
Education (Industrial Design
Technology)
- Bachelor of Fine and Applied
(Graphic Design)
- Diplom Designer (Dipl.Des)
- Bachelor of Architecture
(Industrial Design)
- Master Degree in Landscape
Architecture (Landscape
- Bachelor in Architecture
(Architecture )
- Master of Fine Arts Program in
Computer Art
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2.

นางภาคินี เปล่งดีสกุล

x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

3.

นางสาวมนต์ธิดา
เลิศนิมานรดี

x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วิชาเอกออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน
1. นายสุรกานต์ รวยสูงเนิน x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2.

นางรัตติกร ศิริขันธ์
บุตรลา

x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

3.

นางสาวอภิญญา อาษา
ราช

x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

- Bachelor of Fine and Applied
Arts (Visual Communication
Design)
- Master of Education
(Educational Technology)
- Bachelor of Fine and Applied
Arts (Visual Communication
Design)
Master of Sicence / Coventry
University London
-สถ.บ.(การออกแบบอุตสาหกรรม)
- Doctor of Philosophy (product
design)
- Master of architecture (interior
architecture)
- Bachelor of architecture
(interior architecture)
- Doctor of Philosophy (Art and
Cultural Research)
- Master of Arts (Communication
Art)
- Bachelor of Fine Arts (Interior
Design)
- Master of Industrial Education
(Technology of Industrial Product
Design)
- Bachelor of Architecture
(Industrial Design)
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รการออกแบบบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ผู้ มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ก้าวนาด้านการออกแบบประยุกต์ใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งอาเซียน สู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับสากล มีวิสัยทัศน์สู่ความยั่งยืน ทั้งด้านสังคม พลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ คุณธรรม
และและจริยธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่ง
ความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มคี ุณสมบัติดังนี้
1.2.1 มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการออกแบบได้อย่างถูกต้องตาม
หลัก
วิชาการและวิชาชีพ
1.2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา
ออกแบบในการแก้ปัญหาการทางานได้
1.2.3 มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการสมัยใหม่
1.2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จาเป็นต่อการ
ทางานและการใช้ชีวิตในอนาคต
1.2.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติงานในวิชาชีพนัก
ออกแบบได้
1.2.6 มีความเป็นผู้นาและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
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หมวดที่ 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็นหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 4 ปี ประกอบด้วย 3 วิชาเอก ได้แก่
(1) วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์
(2) วิชาเอกออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
(3) วิชาเอกออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ

2.1
2.2
2.3
2.4
ศึกษา

กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาชีพบังคับตามวิชาเอก
กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน
กลุ่มวิชาออกแบบนิพนธ์และสหกิจ

- วิชาออกแบบนิพนธ์
- วิชาการออกแบบนิทรรศการและการ
จัดงานกิจกรรม
- วิชาสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

จานวนหน่วยกิตตามแผนการศึกษา
137
30
12
12
6
101
แผน 1
แผน 2
(ออกแบบนิพนธ์)
(สหกิจศึกษา)
35
35
48
48
9
9

6
3

-

-

9
6
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3.1.3 รายวิชา
1.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านในรายวิชาที่กาหนดไว้ในกลุ่มต่างๆ ดังรายละเอียดแยกตาม
กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
000 102
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
000 103
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III
000 104
ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
English IV
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี
รายวิชาดังต่อไปนี้
000 145
ภาวะผู้นาและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
000 147
ศาสตร์ของความสุข
3(3-0-6)
Science of Happiness
000 156
พหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
000 158
วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
3(1-6-4)
Community Ways of Life and Community Learning
กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี
รายวิชาดังต่อไปนี้
000 173
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Energy and Environment
000 176
000 160

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
Creative Entrepreneurss
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Basic Computer and Information Technology

3(3-0-6)
3 (ไม่นับ
หน่วยกิต)
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หมายเหตุ : รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรูด้ ้วยตนเองในระบบ ELearning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆที่มหาวิทยาลัยกาหนด ไม่มีการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นบั หน่วยกิต (Audit) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ใน
ระบบ E-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 101
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านในรายวิชาที่กาหนดไว้ในกลุ่มต่างๆ ดังรายละเอียดแยกตาม
กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาพื้นฐาน
35
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนหรือวิชาพื้นฐาน จานวน 35
หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
*AR 021 101 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
3(3-0-6)
History of Design
*AR 021 102 การจัดองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ
3(1-4-4)
Basic Composition in Design
*AR 021 103 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาหรับนักออกแบบ
3(2-2-5)
Computer Software for Designer
*AR 021 104 เทคนิคการนาเสนอสาหรับนักออกแบบ
3(1-4-4)
Presentation Techniques for Designers
*AR 021 105 การออกแบบขั้นแนะนา
3(3-0-6)
Introduction to Design
*AR 021 106 การออกแบบและสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์สามมิติ
3(1-4-4)
3D Aesthetics Creative and Design
*AR 021 201 การยศาสตร์สาหรับนักออกแบบ
3(2-2-5)
Ergonomics for Designers
*AR 021 202 ธุรกิจและการตลาดสาหรับนักออกแบบ
3(2-2-5)
Business and Marketing for Designers
*AR 021 301
*AR 021 401
*AR 021 761
*AR 021 796

ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับนักออกแบบ
Technical English for Designers
การเตรียมออกแบบนิพนธ์
Design Thesis Preparation
สัมมนาทางการออกแบบ
Design Seminar
การฝึกงานทางการออกแบบ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
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Practical Training in Design
กลุ่มวิชาบังคับตามวิชาเอก
48
หน่วยกิตนักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับตามวิชาเอก โดยเลือก
ศึกษา 1 วิชาเอก โดยมีรายละเอียดรายวิชาของแต่ละกลุม่ วิชาเอกดังต่อไปนี้
วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์
นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชาในกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งต่อไปนี้ จานวน 48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
*AR 022 101 วัสดุและกระบวนการในการออกแบบทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Materials and Process in Industrial Design
*AR 026 103 การฝึกใช้เครื่องมือกล
3(1-4-4)
Machine Shop Training
*AR 022 201 การออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจและแนวคิด
3(1-4-4)
Design by Inspiration and Concept
*AR 022 202 การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3(1-4-4)
Environmental Friendly Design
*AR 022 203 เทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นพื้นฐานสาหรับนักออกแบบ
3(1-4-4)
Basic Engineering Technology for Designers
*AR 022 204 การออกแบบโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
3(1-4-4)
Design by Secondary Data
*AR 022 205 การออกแบบเพื่อศักยภาพของมนุษย์
3(1-4-4)
Design for Human Potential
*AR 022 206 การออกแบบกราฟิกขั้นแนะนา
3(1-4-4)
Introduction to Graphic Design
*AR 022 301 การออกแบบด้วยการวิจยั ปฐมภูมิ
3(1-4-4)
Design by Primary Research
*AR 022 302 ทฤษฎีและวิจารณ์ทางการออกแบบ
3(1-4-4)
Theory and Critique in Design
*AR 022 303 การออกแบบเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(1-4-4)
Social and Culture Oriented Design
*AR 022 304 การวิเคราะห์วิจัยทางการออกแบบ
3(1-4-4)
Design Research Analysis
*AR 022 305 การออกแบบเพื่อสังคมสูงวัย
3(1-4-4)
Design for Aging Society
*AR 025 303 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
3(1-4-4)
Corporate Identity Design
*AR 025 304 การออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
3(2-2-5)
Graphic Design on Product and Packaging

49
*AR 022 401

การศึกษารายบุคคลทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
Individual Study in Product Design

กลุ่มวิชาออกแบบเซรามิก
*AR 023 101 การขึ้นรูปเซรามิกด้วยมือ
Ceramics Hand Forming
*AR 023 102 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
Throwing Method Forming
*AR 022 201 การออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจและแนวคิด
Design by Inspiration and Concept
*AR 023 201 เซรามิก เนื้อดินปั้น และเคลือบ
Ceramics Bodies and Glazes
*AR 023 202 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เซรามิก
Ceramics Creativity Inspiration
*AR 022 204 การออกแบบโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
Design by Secondary Data
*AR 023 203 เทคนิคตกแต่งเซรามิกและเตา
Ceramics Decorating Techniques and Kilns
*AR 023 204 การเขียนแบบเซรามิก
Ceramics Drawing
*AR 022 301 การออกแบบด้วยการวิจยั ปฐมภูมิ
Design by Primary Research
*AR 022 302 ทฤษฎีและวิจารณ์ทางการออกแบบ
Theory and Critique in Design
*AR 023 301
*AR 023 302
*AR 022 304
*AR 023 303
*AR 025 303
*AR 023 401

การออกแบบเซรามิก
Ceramics Design
เซรามิกเชิงสร้างสรรค์
Creative Ceramics
การวิเคราะห์วิจัยทางการออกแบบ
Design Research Analysis
การออกแบบเซรามิกเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Ceramics Design
การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
Corporate Identity Design
การศึกษารายบุคคลทางการออกแบบเซรามิก
Individual Study in Ceramics Design

3(1-4-4)

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุม่ วิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชัน่
*AR 024 101 สิ่งทอและแฟชั่นขั้นพื้นฐาน
Basic Textiles and Fashion
*AR 024 102 การตัดเย็บและการผลิตเครื่องแต่งกายขั้นพื้นฐาน
Basic Sewing and Apparels Production
*AR 022 201 การออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจและแนวคิด
Design by Inspiration and Concept
*AR 024 201 การออกแบบและตกแต่งพื้นผิวสิ่งทอ
Embroidery and Surface Design on Textiles
*AR 024 202 การพิมพ์สิ่งทอ
Textiles Printing
*AR 022 204 การออกแบบโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
Design by Secondary Data
*AR 024 203 การทอสิ่งทอ
Textiles Weaving
*AR 024 204 การออกแบบเคหะสิ่งทอและเครื่องประกอบการแต่งกาย
Home Textiles and Fashion Accessory Design
*AR 022 301 การออกแบบด้วยการวิจยั ปฐมภูมิ
Design by Primary Research
*AR 022 302 ทฤษฎีและวิจารณ์ทางการออกแบบ
Theory and Critique in Design
*AR 022 304 การวิเคราะห์วิจัยทางการออกแบบ
Design Research Analysis
*AR 024 301 กระบวนการออกแบบแฟชั่น
Fashion Design Process
*AR 024 302 การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Textiles and Fashion
*AR 024 303 การออกแบบแฟชั่นคอลเลคชั่น
Fashion Collection Design
*AR 024 304 แบรนด์และการบริหารจัดการภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
Brand and Visual Merchandising
*AR 024 401 การศึกษารายบุคคลทางสิ่งทอและแฟชั่น
Individual Study in Textiles and Fashion

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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วิชาเอกออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 48 หน่วยกิต
*AR 025 101 การออกแบบกราฟิกและตัวพิมพ์
Graphic and Typography Design
*AR 025 102 การจัดรูปแบบและตกแต่งภาพถ่าย
Stylist and Photo Retouching
*AR 022 201 การออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจและแนวคิด
Design by Inspiration and Concept
*AR 025 201 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
Computer Programs for Graphic Design and Multimedia
*AR 022 204 การออกแบบโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
Design by Secondary Data
*AR 025 202 การวาดเส้นและออกแบบภาพประกอบ
Drawing and Illustration Design
*AR 022 301 การออกแบบด้วยการวิจยั ปฐมภูมิ
Design by Primary Research
*AR 022 302 ทฤษฎีและวิจารณ์ทางการออกแบบ
Theory and Critique in Design
*AR 025 301 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
Print Media Design
*AR 025 302 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
Digital Film Production
*AR 022 304 การวิเคราะห์วิจัยทางการออกแบบ
Design Research Analysis
*AR 025 303 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
Corporate Identity Design
*AR 025 304 การออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
Graphic Design on Product and Packaging
*AR 025 401 การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบและภาพเคลื่อนไหว
Interactive Media and Motion Graphic Design
*AR 025 402 การออกแบบโฆษณา
Advertising Design
วิชาเอกออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน
นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 48 หน่วยกิต
*AR 026 101 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 1
Furniture and Interior Environmental Design I
*AR 026 102 เทคโนโลยีในการออกแบบสถาปัตยกรรม 1

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

3(1-4-4)
3(1-4-4)
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*AR 026 103
*AR 026 201
*AR 026 202
*AR 026 203
*AR 026 204
*AR 026 205
*AR 026 206
*AR 026 207
*AR 026 301
*AR 026 302
*AR 026 303
*AR 026 304
*AR 026 305
*AR 026 401

Technology in Architecture Design I
การฝึกใช้เครื่องมือกล
Machine Shop Training
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 2
Furniture and Interior Environmental Design II
เทคโนโลยีในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Technology in Architecture Design II
วัสดุและกระบวนการก่อสร้างในการออกแบบภายใน
Materials and Construction Process in Interior Design
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
Loose Furniture Design
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 3
Furniture and Interior Environmental Design III
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ติดตาย
Built-in Furniture Design
ระบบอาคารและโครงสร้าง
Building and Structure Systems
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 4
Furniture and Interior Environmental Design IV
การปฏิบัติวิชาชีพสาหรับนักออกแบบ
Professional Practice for Designers
การออกแบบปรับปรุงอาคาร
Building Renovation Design
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 5
Furniture and Interior Environmental Design V
การออกแบบภายในเพื่อความยั่งยืน
Interior Design for Sustainability
ศิลปะและการออกแบบภายในในประเทศไทย
Art and Interior Design in Thailand

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะจะเปิด
เพิ่มเติมภายหลังโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ
รายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีความสอดคล้องกับวิชาเอกที่นักศึกษาเลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
*AR 021 107 การออกแบบผลิตภัณฑ์อาเซียน
3(2-2-5)
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*AR 021 207
*AR 025 103
*AR 025 104
*AR 025 203
*AR 025 204
*AR 025 205
*AR 025 305

*AR 025 306
*AR 025 307
*AR 025 308
*AR 025 309
*AR 025 310
*AR 026 306
*AR 026 402

ASEAN Product Design
การออกแบบผลิตภัณฑ์อาเซียนอย่างยั่งยืน
Sustainable ASEAN Product Design
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
Basic Packaging Design
การเขียนภาพด้วยคอมพิวเตอร์
Digital Painting
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
2D Animation Design
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3D Animation Design
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
Advanced Packaging Design and Development
การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยสีและกระดาษ
Creative Design with Color and Paper
การออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก
Product Design for Children
การออกแบบชุดแบบอักษร
Font Design
การถ่ายภาพสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
Photography for Product Design
การเขียนภาพหุ่นมนุษย์และสัตว์
Illustration of Human and Animal Figures
การออกแบบสเปเชี่ยลเอฟเฟ็กต์
Special Effect Design
การปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
Building Renovation for Energy Conservation
การออกแบบภูมิทัศน์
Landscape Design

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

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

กลุ่มวิชาออกแบบนิพนธ์และสหกิจศึกษา
9 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาในกลุม่ วิชาออกแบบนิพนธ์และสหกิจ
ศึกษาจานวน 9 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษา 1 กลุ่มวิชา โดยมีรายละเอียดรายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา
ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาออกแบบนิพนธ์
*AR 021 402 การออกแบบนิทรรศการและการจัดงานกิจกรรม
3(1-4-4)
Exhibition and Event Design
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*AR 021 403

ออกแบบนิพนธ์
Design Thesis
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
* AR 021 789 สหกิจศึกษาทางการออกแบบ
Cooperative Education in Design

6(1-10-7)

9 หน่วย
กิต

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีและสอบผ่านรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
คาอธิบายระบบรหัสวิชา
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2
ตัวแรก
ตัวเลข 2 ตัวแรก
ตัวเลขตัวที่ 3
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
ตัวเลขตัวที่ 4
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
ตัวเลขตัวที่ 5 และ 6
*
**

AR 02X XXX หมายถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
AR 02X XXX หมายถึงหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต
AR 02X XXX หมายถึง หมวดวิชาหรือวิชาเอก
หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
หมายถึง วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุม่ วิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
หมายถึง วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุม่ วิชาออกแบบเซรา
มิก
หมายถึง วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุม่ วิชาออกแบบสิ่งทอ
และแฟชั่น
หมายถึง วิชาเอกออกแบบกราฟิกและมัลติมเี ดีย
หมายถึง วิชาเอกออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อม
ภายใน
AR 02X XXX หมายถึง ระดับชั้นปีในการศึกษา
หมายถึง วิชาที่ทาการสอนในชั้นปีที่ 1
หมายถึง วิชาที่ทาการสอนในชั้นปีที่ 2
หมายถึง วิชาที่ทาการสอนในชั้นปีที่ 3
หมายถึง วิชาที่ทาการสอนในชั้นปีที่ 4
AR 808 XXX หมายถึง ลาดับที่ของวิชา
หมายถึง รายวิชาใหม่
หมายถึง รายวิชาเปลี่ยนแปลง
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3.1.4 แผนการศึกษา
วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุม่ วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
English I
000 147
ศาสตร์ของความสุข
Science of Happiness
AR 021 101
ประวัติศาสตร์การออกแบบ
History of Design
AR 021 102
การจัดองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ
Basic Composition in Design
AR 021 103
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาหรับนักออกแบบ
Computer Software for Designer
AR 021 104
เทคนิคการนาเสนอสาหรับนักออกแบบ
Presentation Techniques for Designers
AR 021 105
การออกแบบขั้นแนะนา
Introduction to Design
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
000 102
ภาษาอังกฤษ 2
English II
000 156
พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
AR 021 106
การออกแบบและสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์สามมิติ
3D Aesthetics Creative and Design
AR 022 101
วัสดุและกระบวนการในการออกแบบทางอุตสาหกรรม
Materials and Process in Industrial Design
AR 026 103
การฝึกใช้เครื่องมือกล
Machine Shop Training
Xxx xxx
วิชาเลือก
Elective Course
Xxx xxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
21
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3
3
21
42
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
000 103
ภาษาอังกฤษ 3
English III
000 173
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
AR 021 201
การยศาสตร์สาหรับนักออกแบบ
Ergonomics for Designers
AR 022 201
การออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจและแนวคิด
Design by Inspiration and Concept
AR 022 202
การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Environmental Friendly Design
AR 022 203
เทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นพื้นฐานสาหรับนักออกแบบ
Basic Engineering Technology for Designers
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
000 104
ภาษาอังกฤษ 4
English IV
000 145
ภาวะผู้นาและการจัดการ
Leadership and Management
AR 021 202
ธุรกิจและการตลาดสาหรับนักออกแบบ
Business and Marketing for Designers
AR 022 204
การออกแบบโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
Design by Secondary Data
AR 022 205
การออกแบบเพื่อศักยภาพของมนุษย์
Design for Human Potential
AR 022 206
การออกแบบกราฟิกขั้นแนะนา
Introduction to Graphic Design
Xxx xxx
วิชาเลือก
Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
000 158
วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
Community Ways of Life and Community Learning

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
18
60

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

21
81

3(1-6-4)
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000 176
AR 022 301
AR 022 302
AR 022 303
Xxx xxx

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
Creative Entrepreneurs
การออกแบบด้วยการวิจยั ปฐมภูมิ
Design by Primary Research
ทฤษฎีและวิจารณ์ทางการออกแบบ
Theory and Critique in Design
การออกแบบเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Social and Culture Oriented Design
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 021 301
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับนักออกแบบ
Technical English for Designers
AR 022 304
การวิเคราะห์วิจัยทางการออกแบบ
Design Research Analysis
AR 022 305
การออกแบบเพื่อสังคมสูงวัย
Design for Aging Society
AR 025 303
การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
Corporate Identity Design
AR 025 304
การออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
Graphic Design on Product and Packaging
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
AR 021 401
การเตรียมออกแบบนิพนธ์
Design Thesis Preparation
AR 021 761
สัมมนาทางการออกแบบ
Design Seminar
AR 021 796
การฝึกงานทางการออกแบบ
Practical Training in Design
AR 022 401
การศึกษารายบุคคลทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
Individual Study in Product Design
Xxx xxx
วิชาเลือก

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3
18
99

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
15
114

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3
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Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
สาหรับกลุ่มวิชาออกแบบนิพนธ์
AR 021 402
การออกแบบนิทรรศการและการจัดงานกิจกรรม
Exhibition and Event Design
AR 021 403
ออกแบบนิพนธ์
Design Thesis
สาหรับกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
AR 021 789
สหกิจศึกษาทางการออกแบบ
Cooperative Education in Design
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุม่ วิชาออกแบบเซรามิก
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
English I
000 147
ศาสตร์ของความสุข
Science of Happiness
AR 021 101 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
History of Design
AR 021 102 การจัดองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ
Basic Composition in Design
AR 021 103 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาหรับนักออกแบบ
Computer Software for Designer
AR 021 104 เทคนิคการนาเสนอสาหรับนักออกแบบ
Presentation Techniques for Designers
AR 021 105 การออกแบบขั้นแนะนา
Introduction to Design
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

14
128

3(1-4-4)
6(1-10-7)

9 หน่วย
กิต
9
137

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
21
21
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
000 102
ภาษาอังกฤษ 2
English II
000 156
พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
AR 021 106 การออกแบบและสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์สามมิติ
3D Aesthetics Creative and Design
AR 023 101 การขึ้นรูปเซรามิกด้วยมือ
Ceramics Hand Forming
AR 023 102 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
Throwing Method Forming
Xxx xxx
วิชาเลือก
Elective Course
Xxx xxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
000 103
ภาษาอังกฤษ 3
English III
000 173
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
AR 021 201 การยศาสตร์สาหรับนักออกแบบ
Ergonomics for Designers
AR 022 201 การออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจและแนวคิด
Design by Inspiration and Concept
AR 023 201 เซรามิก เนื้อดินปั้น และเคลือบ
Ceramics Bodies and Glazes
AR 023 202 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เซรามิก
Ceramics Creativity Inspiration
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
3
21
42

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18
60
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
000 104
ภาษาอังกฤษ 4
English IV
000 145
ภาวะผู้นาและการจัดการ
Leadership and Management
AR 021 202 ธุรกิจและการตลาดสาหรับนักออกแบบ
Business and Marketing for Designers
AR 022 204 การออกแบบโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
Design by Secondary Data
AR 023 203 เทคนิคตกแต่งเซรามิกและเตา
Ceramics Decorating Techniques and Kilns
AR 023 204 การเขียนแบบเซรามิก
Ceramics Drawing
Xxx xxx
วิชาเลือก
Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
000 158
วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
Community Ways of Life and Community Learning
000 176
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
Creative Entrepreneurs
AR 022 301 การออกแบบด้วยการวิจยั ปฐมภูมิ
Design by Primary Research
AR 022 302 ทฤษฎีและวิจารณ์ทางการออกแบบ
Theory and Critique in Design
AR 023 301 การออกแบบเซรามิก
Ceramics Design
AR 023 302 เซรามิกเชิงสร้างสรรค์
Creative Ceramics
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 021 301 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับนักออกแบบ
Technical English for Designers
AR 022 304 การวิเคราะห์วิจัยทางการออกแบบ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
21
81

3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18
99

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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AR 023 303
AR 025 303
Xxx xxx

Design Research Analysis
การออกแบบเซรามิกเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Ceramics Design
การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
Corporate Identity Design
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
AR 021 401 การเตรียมออกแบบนิพนธ์
Design Thesis Preparation
AR 021 761 สัมมนาทางการออกแบบ
Design Seminar
AR 021 796 การฝึกงานทางการออกแบบ
Practical Training in Design
AR 023 401 การศึกษารายบุคคลทางการออกแบบเซรามิก
Individual Study in Ceramics Design
Xxx xxx
วิชาเลือก
Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
สาหรับกลุ่มวิชาออกแบบนิพนธ์
AR 021 402 การออกแบบนิทรรศการและการจัดงานกิจกรรม
Exhibition and Event Design
AR 021 403 ออกแบบนิพนธ์
Design Thesis
สาหรับกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
AR 021 789 สหกิจศึกษาทางการออกแบบ
Cooperative Education in Design
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3
15
114

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

14
128

3(1-4-4)
6(1-10-7)

9 หน่วยกิต

9
137
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วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มออกแบบสิ่งทอและแฟชัน่
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
English I
000 147
ศาสตร์ของความสุข
Science of Happiness
AR 021 101 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
History of Design
AR 021 102 การจัดองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ
Basic Composition in Design
AR 021 103 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาหรับนักออกแบบ
Computer Software for Designer
AR 021 104 เทคนิคการนาเสนอสาหรับนักออกแบบ
Presentation Techniques for Designers
AR 021 105 การออกแบบขั้นแนะนา
Introduction to Design
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
000 102
000 156
AR 021 106
AR 024 101
AR 024 102
Xxx xxx

Xxx xxx

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
21
21

ภาษาอังกฤษ 2
English II
พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
การออกแบบและสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์สามมิติ
3D Aesthetics Creative and Design
สิ่งทอและแฟชั่นขั้นพื้นฐาน
Basic Textiles and Fashion
การตัดเย็บและการผลิตเครื่องแต่งกายขั้นพื้นฐาน
Basic Sewing and Apparels Production
วิชาเลือก
Elective Course

3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course

3

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3
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รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
000 103
ภาษาอังกฤษ 3
English III
000 173
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
AR 021 201 การยศาสตร์สาหรับนักออกแบบ
Ergonomics for Designers
AR 022 201 การออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจและแนวคิด
Design by Inspiration and Concept
AR 024 201 การออกแบบและตกแต่งพื้นผิวสิ่งทอ
Embroidery and Surface Design on Textiles
AR 024 202 การพิมพ์สิ่งทอ
Textiles Printing
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
000 104
ภาษาอังกฤษ 4
English IV
000 145
ภาวะผู้นาและการจัดการ
Leadership and Management
AR 021 202 ธุรกิจและการตลาดสาหรับนักออกแบบ
Business and Marketing for Designers
AR 022 204 การออกแบบโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
Design by Secondary Data
AR 024 203 การทอสิ่งทอ
Textiles Weaving
AR 024 204
Xxx xxx

การออกแบบเคหะสิ่งทอและเครื่องประกอบการแต่งกาย
Home Textiles and Fashion Accessory Design
วิชาเลือก
Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

21
42

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
18
60

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

3(1-4-4)
3
21
81

64

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
000 158
วิถีชีวิต ชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
Community Ways of Life and Community Learning
000 176
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
Creative Entrepreneurs
AR 022 301
AR 022 302
AR 024 301
AR 024 302

การออกแบบด้วยการวิจยั ปฐมภูมิ
Design by Primary Research
ทฤษฎีและวิจารณ์ทางการออกแบบ
Theory and Critique in Design
กระบวนการออกแบบแฟชั่น
Fashion Design Process
การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Textiles and Fashion
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 021 301 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับนักออกแบบ
Technical English for Designers
AR 022 304 การวิเคราะห์วิจัยทางการออกแบบ
Design Research Analysis
AR 024 303 การออกแบบแฟชั่นคอลเลคชั่น
Fashion Collection Design
AR 024 304 แบรนด์และการบริหารจัดการภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
Brand and Visual Merchandising

Xxx xxx

วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
AR 021 401 การเตรียมออกแบบนิพนธ์
Design Thesis Preparation
AR 021 761 สัมมนาทางการออกแบบ

3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
18
99

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

3
15
114

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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AR 021 796
AR 024 401
Xxx xxx

Design Seminar
การฝึกงานทางการออกแบบ
Practical Training in Design
การศึกษารายบุคคลทางสิ่งทอและแฟชั่น
Individual Study in Textiles and Fashion
วิชาเลือก
Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
สาหรับกลุ่มวิชาออกแบบนิพนธ์
AR 021 402 การออกแบบนิทรรศการและการจัดงานกิจกรรม
Exhibition and Event Design
AR 021 403 ออกแบบนิพนธ์
Design Thesis
สาหรับกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
AR 021 789 สหกิจศึกษาทางการออกแบบ
Cooperative Education in Design
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3
14
128

3(1-4-4)
6(1-10-7)

9 หน่วยกิต
9
137

วิชาเอกออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
English I
000 147
ศาสตร์ของความสุข
Science of Happiness
AR 021 101 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
History of Design
AR 021 102 การจัดองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ
Basic Composition in Design
AR 021 103 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาหรับนักออกแบบ
Computer Software for Designer
AR 021 104 เทคนิคการนาเสนอสาหรับนักออกแบบ
Presentation Techniques for Designers

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

66
AR 021 105

การออกแบบขั้นแนะนา
Introduction to Design
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
000 102
ภาษาอังกฤษ 2
English II
000 156
พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
AR 021 106 การออกแบบและสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์สามมิติ
3D Aesthetics Creative and Design
AR 025 101 การออกแบบกราฟิกและตัวพิมพ์
Graphic and Typography Design
AR 025 102 การจัดรูปแบบและตกแต่งภาพถ่าย
Stylist and Photo Retouching
Xxx xxx
วิชาเลือก
Elective Course
Xxx xxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
000 103
ภาษาอังกฤษ 3
English III
000 173
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
AR 021 201 การยศาสตร์สาหรับนักออกแบบ
Ergonomics for Designers
AR 022 201 การออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจและแนวคิด
Design by Inspiration and Concept
AR 025 201 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
Computer Programs for Graphic Design and Multimedia
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

3(3-0-6)
21
21

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

21
42

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
4(2-4-6)
16
58
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
000 104
ภาษาอังกฤษ 4
English IV
000 145
ภาวะผู้นาและการจัดการ
Leadership and Management
AR 021 202 ธุรกิจและการตลาดสาหรับนักออกแบบ
Business and Marketing for Designers
AR 022 204 การออกแบบโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
Design by Secondary Data
AR 025 202 การวาดเส้นและออกแบบภาพประกอบ
Drawing and Illustration Design
Xxx xxx
วิชาเลือก
Elective Course
Xxx xxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
000 158
วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
Community Ways of Life and Community Learning
000 176
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
Creative Entrepreneurs
AR 022 301 การออกแบบด้วยการวิจยั ปฐมภูมิ
Design by Primary Research
AR 022 302 ทฤษฎีและวิจารณ์ทางการออกแบบ
Theory and Critique in Design
AR 025 301 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
Print Media Design
AR 025 302 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
Digital Film Production
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 021 301 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับนักออกแบบ
Technical English for Designers
AR 022 304 การวิเคราะห์วิจัยทางการออกแบบ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3
3
21
79

3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
18
97

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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AR 025 303
AR 025 304
Xxx xxx

Design Research Analysis
การออกแบบอัตลักษณ์
Corporate Identity Design
การออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
Graphic Design on Product and Packaging
วิชาเลือก
Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
AR 021 401 การเตรียมออกแบบนิพนธ์
Design Thesis Preparation
AR 021 761 สัมมนาทางการออกแบบ
Design Seminar
AR 021 796 การฝึกงานทางการออกแบบ
Practical Training in Design
AR 025 401 การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบและภาพเคลื่อนไหว
Interactive Media and Motion Graphic Design
AR 025 402 การออกแบบโฆษณา
Advertising Design
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
สาหรับกลุ่มวิชาออกแบบนิพนธ์
AR 021 402 การออกแบบนิทรรศการและการจัดงานกิจกรรม
Exhibition and Event Design
AR 021 403 ออกแบบนิพนธ์
Design Thesis
สาหรับกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
AR 021 789 สหกิจศึกษาทางการออกแบบ
Cooperative Education in Design
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3
15
112

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
4(2-4-6)
4(2-4-6)
16
128

3(1-4-4)
6(1-10-7)

9 หน่วยกิต

9
137
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วิชาเอกออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
English I
000 147
ศาสตร์ของความสุข
Science of Happiness
AR 021 101 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
History of Design
AR 021 102 การจัดองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ
Basic Composition in Design
AR 021 103 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาหรับนักออกแบบ
Computer Software for Designer
AR 021 104 เทคนิคการนาเสนอสาหรับนักออกแบบ
Presentation Techniques for Designers
AR 021 105 การออกแบบขั้นแนะนา
Introduction to Design
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
000 102
ภาษาอังกฤษ 2
English II
000 156
พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
AR 021 106 การออกแบบและสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์สามมิติ
3D Aesthetics Creative and Design
AR 026 101 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 1
Furniture and Interior Environmental Design I
AR 026 102 เทคโนโลยีในการออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Technology in Architecture Design I
AR 026 103 การฝึกใช้เครื่องมือกล
Machine Shop Training
Xxx xxx

วิชาเลือก
Elective Course

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
21
21

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

3
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รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
000 103
ภาษาอังกฤษ 3
English III
000 173
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
AR 021 201 การยศาสตร์สาหรับนักออกแบบ
Ergonomics for Designers
AR 026 201 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 2
Furniture and Interior Environmental Design II
AR 026 202 เทคโนโลยีในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Technology in Architecture Design II
AR 026 203 วัสดุและกระบวนการก่อสร้างในการออกแบบภายใน
Materials and Construction Process in Interior Design
AR 026 204 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
Loose Furniture Design
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
000 104
ภาษาอังกฤษ 4
English IV
000 145
ภาวะผู้นาและการจัดการ
Leadership and Management
AR 021 202 ธุรกิจและการตลาดสาหรับนักออกแบบ
Business and Marketing for Designers
AR 026 205 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 3
Furniture and Interior Environmental Design III
AR 026 206 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ติดตาย
Built-in Furniture Design
AR 026 207 ระบบอาคารและโครงสร้าง
Building and Structure Systems
Xxx xxx
วิชาเลือก
Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

21
42

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
21
63

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3
21
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รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
000 158
วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
Community Ways of Life and Community Learning
000 176
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
Creative Entrepreneurs
AR 026 301 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 4
Furniture and Interior Environmental Design IV
AR 026 302 การปฏิบัติวิชาชีพสาหรับนักออกแบบ
Professional Practice for Designers
AR 026 303 การออกแบบปรับปรุงอาคาร
Building Renovation Design
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 021 301 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับนักออกแบบ
Technical English for Designers
AR 026 304 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 5
Furniture and Interior Environmental Design V
AR 026 305 การออกแบบภายในเพื่อความยั่งยืน
Interior Design for Sustainability
Xxx xxx
วิชาเลือก
Elective Course
Xxx xxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
AR 021 401 การเตรียมออกแบบนิพนธ์
Design Thesis Preparation
AR 021 761 สัมมนาทางการออกแบบ
Design Seminar
AR 021 796 การฝึกงานทางการออกแบบ
Practical Training in Design
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3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
15
99

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3
3
15
114

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
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AR 026 401
Xxx xxx

ศิลปะและการออกแบบภายในในประเทศไทย
Art and Interior Design in Thailand
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
สาหรับกลุ่มวิชาออกแบบนิพนธ์
AR 021 402 การออกแบบนิทรรศการและการจัดงานกิจกรรม
Exhibition and Event Design
AR 021 403 ออกแบบนิพนธ์
Design Thesis
สาหรับกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
AR 021 789 สหกิจศึกษาทางการออกแบบ
Cooperative Education in Design
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่วยกิตสะสม

3(1-4-4)
3
14
128

3(1-4-4)
6(1-10-7)

9 หน่วยกิต
9
137

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
000 101 ภาษาอังกฤษ 1
English I
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวติ ประจาวันและใน
การเรียน
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in
every-day life and learning.
000 102 ภาษาอังกฤษ 2
English II
เงื่อนไขรายวิชา: 000 101
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวติ ประจาวันและใน
การเรียนในระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 101

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in
every-day life and learning at a higher level than the course 000 101.
000 103 ภาษาอังกฤษ 3
English III
เงื่อนไขรายวิชา: 000 102
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง นาเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจาวันการเรียน
และอาชีพ
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and
discussing in everyday life, learning, and occupation.

3(3-0-6)

000 104 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
English IV
เงื่อนไขรายวิชา: 000 103
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง นาเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจาวัน การ
เรียน และอาชีพในระดับทีส่ ูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 103
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and
discussing in everyday life, learning, and occupation at a higher level than
the course 000 103.
รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000 145 ภาวะผู้นาและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นา การสร้าง
ทีมงานและการทางานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การ
จัดการภาวะวิกฤต การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาและการจัดการ
Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles
of leadership, team building and team working, principle and theories of
management, self management, crisis management, change management,
conflict management, strategic management, development of leadership
and management.
000 147 ศาสตร์ของความสุข
Science of Happiness
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี

3(3-0-6)
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แนวคิดและความสาคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการดาเนินชีวิตอย่ า งมี
ความสุข การปฏิบัติตนให้เกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดาเนินชีวิตอย่างมี
สุนทรียภาพ
Concepts and importance of happiness, dimensions of happiness, the art of
happy lifestyle, practice for physical and mental well-being, aesthetic
lifestyle.
000 156 พหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก
วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
กระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN
culture, Thai culture and Isan culture; social changes and globalization and
their impact on culture and culture in way of life.

000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
3(1-6-4)
Community Ways of Life and Community Learning
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
วิ ถี ช าวบ้ า น การวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชน หลั ก การพั ฒ นาชุ ม ชน ข้ อ มู ล และเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ
การศึกษาชุมชน การเขียนโครงการศึกษาและบริการชุมชน การดาเนินโครงการและการ
ประเมินโครงการ การเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม
Folkways, community diagnosis, principle of community development, data
and instrument for community study, community study and service project
writing, project operation and evaluation, community learning in fieldwork.
รายวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
000 173 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Energy and Environment
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสถานการณ์พลัง
งานและสิ่งแวดล้อม ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หลักของการป้องกัน
และวิ ธี แก้ ปัญหาด้า นพลังงาน และสิ่งแวดล้อ ม กรณี ศึ กษาปั ญหาด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
Nature of energy and environment, impacts of globalization on energy and
environment situation, resultof energy consumption and environment,

75
principle of prevention and solution for energy and environment, case
studies on the current problems in energy and
environment.
000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Entrepreneurs
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร การสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน
การวางแผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และตราสัญลักษณ์ การบัญชีเบื้องต้น การชาระภาษี
และการประเมินผลประกอบการ
Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social
responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment
fund, business plan, branding & trademark, basic accounting, tax payment,
and business evaluation.
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาพื้นฐาน
AR 021 101 ประวัตศิ าสตร์การออกแบบ
3(3-0-6)
History of Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ประวัติศาสตร์ของการออกแบบในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคก่อนและหลังการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม การออกแบบร่วมสมัยในอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก อิทธิพลของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมต่อการออกแบบ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและ
อุดมคติของยุคสมัยที่ส่งผลต่อการออกแบบ
History of design in prehistorically period, pre and post industrial revolution,
contemporary designs in eastern and western civilization, social and cultural
phenomenon influential in design, technology evolution and ideal of ages
effected in design.

AR 021 102 การจัดองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ
3(1-4-4)
Basic Composition in Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
องค์ประกอบในการออกแบบ จุด เส้น ระนาบ รูปร่าง รูปทรง มวล ปริมาตร ที่ว่าง
พื้ น ผิ ว สี หลั ก การจั ด องค์ ป ระกอบในการออกแบบ ลวดลาย จั งหวะ การซ้ า การ
เคลื่ อ นไหว ความขั ด เเย้ง ความกลมกลื น ความเป็ น อั น หนึ่งอั น เดี ยวกั น สั ญ ลักษณ์
สัดส่วน การจัดองค์ประกอบการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ เเละ 4 มิติ
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Elements of design; dot, line, plain, shape, form, mass, volume, space,
texture, color. Principles of design composition; pattern, rhythm, repetition,
movement, contrast, harmony, unity, symbol, proportion, 2D 3D and 4D
composition design.
AR 021 103 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาหรับนักออกแบบ
Computer Software for Designer
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาหรับนักออกแบบ เครื่องมือแสดงแบบร่างและหุ่นจาลอง
ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานออกแบบ
Computer software for designer, sketch and model presentation tools,
basic computer software in design works.

3(2-2-5)

AR 021 104 เทคนิคการนาเสนอสาหรับนักออกแบบ
3(1-4-4)
Presentation Techniques for Designers
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
พื้นฐานการออกแบบจัดองค์ประกอบ การจัดองค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีและหลักการ
เขียนภาพด้วยดินสอ การวาดทัศนียภาพ การวาดภาพผลิตภัณฑ์และภาพหุ่น นิ่ง เทคนิค
สีเอกรงค์ การเขียนภาพสี การให้แสงและเงา การนาเสนอด้วยสื่อผสม การนาเสนองาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การนาเสนอและการสื่อสารผลงานออกแบบ
Basics of composition designs, art composition, theories and principles of
pencil drawing, perspective drawing, products and stil life drawing,
monochrome techniques, color drawing, light and shade drawing, mixed
media presentation, product design presentation, presentation and
communication of design works.
AR 021 105 การออกแบบขั้นแนะนา
3(3-0-6)
Introduction to Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบขั้ น แนะน า การออกแบบเฟอร์ นิ เจอร์แ ละสภาพแวดล้ อ มภายใน การ
ออกแบบเซรามิก การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
กราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย แนวโน้ ม ในอนาคตของการประกอบวิ ช าชี พ ออกแบบ การ
วิเคราะห์ SWOT ของวิชาชีพออกแบบในปัจจุบันและอนาคต
Introduction to designs, furniture and interior environmental design,
ceramics design, textile and fashion design, product design, graphic and
multimedia design, future trends of design professions, SWOT analysis of
design career paths in the present and future.
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AR 021 106 การออกแบบและสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์สามมิติ
3(1-4-4)
3D Aesthetics Creative and Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ความหมายและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ สุนทรียศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการออกแบบงานสามมิติ ทฤษฎีสามมิติและองค์ประกอบ มวล ปริมาตร รูปนูน
ต่า รูปนูนสูง โครงสร้างงานสามมิติ วัสดุสาหรับการออกแบบสามมิติ กระบวนการ
สร้างทัศนียภาพสามมิติ
Meaning and basic knowledge of arts, aesthetics and creativity, processes
of three-dimensional designs, three-dimensional theories and elements,
mass, volume, bas-relief, high-relief, three- dimensional structures,
materials for three-dimensional design, processes of building threedimensional perspectives.

AR 021 201 การยศาสตร์สาหรับนักออกแบบ
3(2-2-5)
Ergonomics for Designers
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบและกายวิภาคของมนุษย์ การยศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ที่
สัมพันธ์กับการออกแบบ ข้อจากัดทางกายภาพของมนุษย์ในสิ่งแวดล้อม การยศาสตร์กับ
ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบเชิงการยศาสตร์สาหรับสังคมสูงวัย หลักการ
ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
Design and human anatomy, ergonomics, physical characteristics of human
related to design, human physical limitation in environment, ergonomics
and safety, ergonomically designed products for aging society, principle of
universal design.

AR 021 202 ธุรกิจและการตลาดสาหรับนักออกแบบ
3(2-2-5)
Business and Marketing for Designers
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ภาพรวมธุรกิจและการตลาด การจัดการธุรกิจ การวิเคราะห์ SWOT ความเข้าใจลูกค้า
เป้ า หมาย ปั จ จั ย พฤติ ก รรมและแรงจู งใจ การจ าแนกตลาด การเลือ กเป้าหมาย
ทางการตลาด และการวางต าแหน่ งสิ น ค้ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งตราสิ น ค้ า การ
วิเคราะห์ต้นทุน -ปริมาณ-กาไร ยุทธศาสตร์ราคาและการจัดจาหน่าย การส่งเสริม
การตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) การตลาดกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Overview on business and marketing, business management, SWOT
analysis, understanding target customers, behavior and motivating factors,
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market segmentation, market targeting and product positioning, brand
building strategies, CVP analysis, pricing and distribution strategies,
marketing promotions, integrated marketing communications (IMC),
marketing and corporate social responsibility (CSR), intellectual property
law.

AR 021 301 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับนักออกแบบ
3(3-0-6)
Technical English for Designers
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับนักออกแบบ ศัพท์เทคนิคในการนาเสนองานออกแบบ
เทคนิคการสื่อสารและอธิบายแนวความคิดในการออกแบบ
Technical English for designer, technical terms for presentations of
designs, techniques for communicating and explaining design
concepts.
AR 021 401 การเตรียมออกแบบนิพนธ์
3(2-2-5)
Design Thesis Preparation
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินผล การอ้างอิงทาง
วิ ชาการ การเขี ย นข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อโครงการออกแบบ
Research methodology, data collection, analysis and assessment,
academic citation, research proposal writing, literature review,
questionnaire design, data analysis for design projects.

AR 021 761 สัมมนาทางการออกแบบ
3(2-2-5)
Design Seminar
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
งานออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการร่วมสมัย ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจขนาดเล็กและปาน
กลาง (SME) เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แนวโน้ ม และสถานการณ์ ข องตลาด แนวคิ ด การ
ออกแบบ แนวโน้ม เทคโนโลยีที่เหมาะสม การวิพากษ์งานออกแบบเพื่อ พัฒนาการ
ออกแบบ
Contemporary products and service designs, small and medium enterprise
products (SME), modern technology, market trends and situation, design
concept, trend, appropriate technology, design critics for design
development.
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AR 021 796 การฝึกงานทางการออกแบบ
2(1-2-3)
Practical Training in Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การฝึกงานทางการออกแบบตามบริษัทภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
Design practical training in private company or governmental sectors with
approval from the program committee.

กลุ่มวิชาชีพบังคับตามวิชาเอก
วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุม่ วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
AR 022 101 วัสดุและกระบวนการในการออกแบบทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Materials and Process in Industrial Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติวัสดุ กระบวนการผลิตและโครงสร้างหัตถอุตสาหกรรม
ไทย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การใช้วัสดุ กระบวนการ ที่เหมาะสมในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ความแข็งแรงคงทน เทคโนโลยี
ใหม่ทางด้านวัสดุ กระบวนการผลิต โครงสร้าง ระบบมาตรฐานในงานอุตสาหกรรมขนาด
เล็กและปานกลาง
Basic knowledge of properties of materials, production processes and
structures in Thai industrial crafts, small and medium enterprises, proper
use of different materials and processes in product design for beauty, utility,
durability, new technology in materials, production processes, structures,
standard manufacturing system in small and medium industrial work.
AR 022 201 การออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจและแนวคิด
3(1-4-4)
Design by Inspiration and Concept
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการพื้นฐาน กระบวนการออกแบบ การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ การออกแบบ
โดยใช้องค์ประกอบทัศนศิลป์ รูปร่าง รูปทรง สีและพื้นผิว การนาเสนอแบบร่างและ
ผลงานการออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจและแนวคิด
Basic principles, processes of design, development of design concepts,
design by using a combination of visual elements; shapes, forms, colors and
textures, sketch designs and final design presentations, product designs
using inspiration and concept.
AR 022 202 การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3(1-4-4)
Environmental Friendly Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
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การออกแบบผลิตภัณฑ์ในแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การออกแบบที่
เคารพและรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัตถุดิบ
กระบวนการผลิต การบรรจุ โลจิสติกส์ การใช้ซ้า การนากลับมาใช้ใหม่
Product design in environmental friendly and healthy concept, design with
respect and responsibility on health and environmental impact, raw
materials selection, production process, packing, logistics, reuse, recycle.
AR 022 203 เทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นพื้นฐานสาหรับนักออกแบบ
3(1-4-4)
Basic Engineering Technology for Designers
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีวิศวกรรม การออกแบบโครงสร้างรับแรงกดและแรงดึง
การเก็ บ พลั งงาน การเปลี่ ย นรู ป และถ่ า ยเทพลั งงาน หลั ก การเทคนิ ค เชิ งกล ไฟฟ้ า
แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรอิเลคทรอนิคส์เบื้องต้น ตัวตรวจจับ ส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์
กับเครื่องจักร คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การนาเทคโนโลยีวิศวกรรมที่เหมาะสม
มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์และสังคม
Basic knowledge of engineering technology, designs of compression and
tension structures, energy storage, energy transformation and transfer,
principles of mechanical techniquess, electricity, electromagnet, basic
electrical circuits, sensors, human-machine interface, computer and artificial
intelligence, use of appropriate engineering technology in product and
environment designs to serve human and social needs.

AR 022 204 การออกแบบโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
3(1-4-4)
Design by Secondary Data
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการและกระบวนการออกแบบ การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ การออกแบบโดย
ใช้องค์ประกอบทัศนศิลป์ รูปร่าง รูปทรง สีและพื้นผิว การออกแบบร่างและนาเสนอ
ผลงานออกแบบ การออกแบบโดยใช้การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
Principle and process of design, development of design concept, design
using visual elements, shapes, forms, colors and textures, sketch design
and design presentation, designs by secondary data research and analysis.
AR 022 205 การออกแบบเพื่อศักยภาพของมนุษย์
Design for Human Potential
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี

3(1-4-4)
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การออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับความแตกต่างทางศักยภาพทางปัญญาและทางกายภาพ
ของมนุษย์ การคานึงถึงช่องว่างระหว่างวัย บุคคลผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิ
สซึม อัลไซเมอร์ การออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภค
Product designs for different human intellectual and physical potential,
consideration of age gaps , persons with intellectual disabilities, autism,
alzheimer, designs for improving quality of life in compliance with
consumers’ lifestyles.
AR 022 206 การออกแบบกราฟิกขั้นแนะนา
3(1-4-4)
Introduction to Graphic Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการพื้นฐานในการออกแบบกราฟิก การสื่อสารภาษาภาพ การสร้างภาพประกอบ
การออกแบบชุดแบบอักษร การออกแบบแบรนด์และอัตลักษณ์ การถ่ายภาพ การ
ออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบโฆษณา การออกแบบกราฟิกสาหรับสิ่งแวดล้อม
Basic principles of graphic designs, visual language communication, creating
of illustrations, font designs, brands and corporate identity designs,
photography, publishing designs, advertising designs, environmental graphic
designs.
AR 022 301 การออกแบบด้วยการวิจัยปฐมภูมิ
3(1-4-4)
Design by Primary Research
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการและกระบวนการออกแบบ การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ การออกแบบโดย
ใช้องค์ประกอบทัศนศิลป์ รูปร่าง รู ปทรง สีและพื้นผิว การออกแบบร่างและนาเสนอ
ผลงานออกแบบ การออกแบบที่พัฒนามาจากการสรุปผลการทดลอง การสารวจ การ
สังเกต และการสัมภาษณ์
Principle and process of design, development of design concept, design
using visual elements; shapes, forms, colors and textures, sketch design and
design presentation, designs developed from a conclusion of experiments,
surveys, observation and interviews.
AR 022 302 ทฤษฎีและวิจารณ์ทางการออกแบบ
3(1-4-4)
Theory and Critique in Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎีด้านการออกแบบและความงาม ผลกระทบทางทางสังคมและวัฒนธรรมต่อการ
พัฒนาทฤษฎี คุณค่าของงานออกแบบบนพื้นฐานของประโยชน์ใช้สอยและสุนทรียะ
การวิเคราะห์กรณีศึกษา และวิจารณ์งานออกแบบและนักออกแบบที่ประสบความสาเร็จ
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Theories on designs and aesthetics, socio-cultural impacts on theoretical
developments, value of designs based on its functions and aesthetic, case
study analysis, critiques of successful designs and designers.
AR 022 303 การออกแบบเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(1-4-4)
Social and Culture Oriented Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับความต้องการของสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิต การวิเคราะห์วัฒนธรรม สังคม วิถี
ชี วิ ต เพื่ อ ใช้ ก าหนดเงื่ อ นไขการออกแบบ การสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ ม ให้ผ ลิตภั ณฑ์ ด้ว ยการ
ออกแบบโดยใช้อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
Product designs for variety of social and cultural needs, relationship
between culture, social and lifestyle. culture, social and lifestyle analysis
to set design condition, Increasing product value by designs using social and
cultural corporate identity.
AR 022 304 การวิเคราะห์วิจัยทางการออกแบบ
3(2-2-5)
Design Research Analysis
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินเชิงวิเคราะห์ การ
อ้างอิง ลักษณะเฉพาะของการวิจัยเพื่อการออกแบบ วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การประเมิ น ผลและประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ ลงานวิ จั ย ส าหรั บ พั ฒ นากระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
Research methodology and process, data collection, analytical evaluation,
references, characteristics of research for designs, quantitative and
qualitative research methods, evaluation and applications of research
results for development of product design process.
AR 022 305 การออกแบบเพื่อสังคมสูงวัย
3(1-4-4)
Design for Aging Society
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบเพื่อสังคมสูงวัย แนวคิดการยศาสตร์เพื่อคนทั้งมวลและสังคมสูงวัย การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาธารณะโดยค านึ งถึงสภาพแวดล้อ มสังคมสูงวั ยในยุคสมัยการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม
Designs for aging society, ergonomics concept for universal design and
aging society, public product designs considering environment of aging
society in the era of acculturation.
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AR 022 401 การศึกษารายบุคคลทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(1-4-4)
Individual Study in Product Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
กาหนดเงื่อนไขของการออกแบบและแผนการดาเนินงานตามหลักการออกแบบ ทางาน
ออกแบบ เขียนสรุปกระบวนการและผลงานออกแบบในรูปแบบรายงานทางวิชาการ
Setting of design condition and operation plan based on design principle,
design works, writing an academic summary report on the design process
and results.
วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุม่ วิชาออกแบบเซรามิก
AR 023 101 การขึ้นรูปเซรามิกด้วยมือ
3(2-2-5)
Ceramics Hand Forming
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
เทคนิคการขึ้นรูปเซรามิกด้วยมือ การขึ้นรูปแบบดินขด การขึ้นรูปแบบดินแผ่น การขึ้น
รู ป แบบอิ สระ การตี ขึ้ น รูป รู ป นู น ต่ า รู ป นู น สู ง ลอยตั ว ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
สาหรับเทคนิควิธีการขึ้นรูปด้วยมือ
Ceramics hand forming technique, coiling forming, slab forming, free form
forming, paddle forming, sculpture, round-relief, ceramics product design
for hand forming techniques.
AR 023 102 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
3(2-2-5)
Throwing Method Forming
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การขึ้นรูปเซรามิกด้วยแป้นหมุน การเตรียมดิน อุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับการขึ้นรูป
ด้วยแป้นหมุน การขึ้นรูปภาชนะด้วยแป้นหมุน ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกสาหรับการ
ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
Ceramics forming using throwing method, Raw Clay materials preparation,
tools and accessories for throwing method, practicing in pottery forming
using throwing wheels, ceramics product design for throwing method.
AR 023 201 เซรามิก เนื้อดินปั้น และเคลือบ
3(2-2-5)
Ceramics Bodies and Glazes
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
คุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบ ภาชนะ เนื้อดินและเคลือบในการผลิตเซรามิก สูตร
เตรียมดินและเคลือบ วัตถุดิบในท้องถิ่น เตาเผาเซรามิกท้องถิ่นและการเผา
Physical characteristic of pottery’s raw materials, clay and glazing in
ceramics production, preparation formulars of clay and glazing, local raw
materials, local ceramic kiln and baking.
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AR 023 202 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เซรามิก
3(2-2-5)
Ceramics Creativity Inspiration
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
แรงบันดาลใจในกระบวนการออกแบบเซรามิก สภาพแวดล้อมรูปธรรมและนามธรรม
การแปลงความคิดสร้างสรรค์สู่การออกแบบภาชนะและเซรามิก คุณสมบัติทางกายภาพ
ของเนื้อดิน ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในการออกแบบสร้างสรรค์
Ceramics design process inspiration, subjective and objective surroundings,
transforming creativity into pottery and ceramic design, physical properties
of clay body, local materials in creative design.
AR 023 203 เทคนิคตกแต่งเซรามิกและเตา
3(2-2-5)
Ceramics Decorating Techniques and Kilns
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
เทคนิคการตกแต่งเซรามิก ดินแห้ง ดินเปียก ดินหมาด ดินเผาดิบและดินหลังเผาเคลือบ
ส่วนประกอบของเตา ประเภทของเตา กระบวนการเผาโดยใช้เตา
Ceramic decorating techniques, dry clay, wet clay, semi- dry clay, biscuit
clay and glazed clay, kiln parts, kiln types, baking process using kilns.

AR 023 204 การเขียนแบบเซรามิก
3(2-2-5)
Ceramics Drawing
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
เทคนิคการเขียนแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงอุตสาหกรรม ภาพฉาย ภาพตัด การแสดง
แบบ การกาหนดขนาด การเขียนแบบรายละเอียด การผลิตต้นแบบ
Industrial ceramic products drawing techniques, projection drawing, section
drawing, presentation, dimensions, detailed drawing, prototyping.
AR 023 301 การออกแบบเซรามิก
3(2-2-5)
Ceramics Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงพาณิชย์ กระบวนการออกแบบและผลิตเซรามิกเพื่อ
ประโยชน์ใช้สอย การผลิตชิ้นงานต้นแบบ
Commercial ceramics product design, function oriented ceramics design
and production process, prototyping.
AR 023 302 เซรามิกเชิงสร้างสรรค์
Creative Ceramics
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี

3(2-2-5)
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กระบวนการคิดเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม การแปลงรูปทรงจากต้นแบบ
เหมื อ นจริงหรือ รูป แบบอื่ น เนื้ อ วั ส ดุ และวิ ธี การขึ้ นรูป ที่ เหมาะสมสาหรับ งานเครื่อง
เคลือบดินเผา การพัฒนารูปทรงให้มีเอกภาพและสร้างคุณค่าทางสุนทรียะ
Thinking process for art sculpture creation, form transformation from
realistic model or others. Appropriate material and method for crafting
ceramics, focusing on development of form unity and creation of aesthetic
value.
AR 023 303 การออกแบบเซรามิกเชิงอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Ceramics Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
กระบวนการผลิตเซรามิกเชิงอุตสาหกรรม การออกแบบเซรามิกเชิงสร้างสรรค์สาหรับ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทัศนศึกษาโรงงานผลิตเซรามิก
Industrial ceramic production process, creative ceramics product design
for industrial production processes, ceramics factory field trip.

AR 023 401 การศึกษารายบุคคลทางการออกแบบเซรามิก
3(1-4-4)
Individual Study in Ceramics Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
โครงการออกแบบเซรามิกเชิงสร้างสรรค์ รายบุคคล หรือการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
เซรามิกรายบุคคล
Individial creative ceramics design project or individual ceramics product
design development.

วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชัน่
AR 024 101 สิ่งทอและแฟชัน่ ขัน้ พื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Textiles and Fashion
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ประวัติศาสตร์ของสิ่งทอและแฟชั่น สิ่งทอท้องถิ่นของไทย กระบวนการผลิตและ
ลวดลายผ้าแบบท้องถิ่นอีสาน องค์ประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพของเส้ นใย
กระบวนการค้นคว้าข้อมูลและออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น สีย้อมและกระบวนการย้อม
การสานและถักทอขั้นพื้นฐาน
History of textiles and fashion, local Thai textiles, local Esarn textile
manufacturing process and patterns, elements and physical properties of
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AR 024 102

textile fibers, textile and fashion research and design processes, dyes and
dyeing process, basic braiding and weaving.
การตัดเย็บและการผลิตเครื่องแต่งกายขั้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Sewing and Apparels Production
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตัดเย็บ การเย็บแบบต่างๆด้วยมือและจักรเย็บผ้า การเย็บ
ตะเข็บแบบต่างๆ การติดซิป การตัดเย็บส่วนประกอบเคหะสิ่งทอขั้นพื้นฐาน การเย็บ
ส่วนประกอบเครื่องแต่งกายขั้นพื้นฐาน การเย็บกระเป๋าในเครื่องแต่งกายประเภทที่
แตกต่างกัน การสร้างแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายแบบมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
General knowledge of sewing, different types of hand and sewing machine
stitches, sewing various kinds of seams, installing zippers, basic home
textile component sewing, basic garment accessory sewing, basic pocket
addition to different types of garments, patterns making and fundamental
sewing of standard apparels.

AR 024 201

การออกแบบและตกแต่งพื้นผิวสิง่ ทอ
3(1-4-4)
Embroidery and Surface Design on Textiles
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การสร้างสรรค์ลวดลายและพื้นผิวสิ่งทอ การตกแต่งสิ่งทอด้วยงานฝีมือ การเย็บปัก
การต่อผ้า การถักและทอ การพิมพ์ผ้า การย้อม การทดลองสร้างสรรค์ลวดลายและ
พื้นผิวสิ่งทอ การวิเคราะห์แรงบันดาลใจ แนวคิดสู่การทดลองสร้างสรรค์ลวดลายและ
พื้นผิวเพื่อเคหะสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
Creating patterns and textile surface, decorating textiles with handicrafts,
embroidery, quilting, braiding and weaving, textile printing, dyeing,
experimental creation of textile patterns and surface, analysis of
inspiration, concepts toward experimentation of pattern and surface
creation for home textiles and apparels.

AR 024 202

การพิมพ์สิ่งทอ
3(1-4-4)
Textiles Printing
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ประวัติของการพิมพ์สิ่งทอ หลักการออกแบบงานพิมพ์สิ่งทอ การออกแบบพิมพ์สิ่งทอ
เชิงอุตสาหกรรม การออกแบบลวดลายพิมพ์สิ่งทอด้วยคอมพิวเตอร์ กระบวนการ
และเทคนิคของการพิมพ์สิ่งทอ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากการพิมพ์สิ่งทอ
History of printing textiles, design principles for printing textiles, industrial
printing textile design, pattern design Printing textile on computer,
processes and techniques of printing textile , product design from printing
textile.
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AR 024 203

การทอสิ่งทอ
3(1-4-4)
Textiles Weaving
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
โครงสร้าง ลวดลายการทอ และเทคนิคการทอขั้นสูง การทอแบบสากลและการทอ
แบบท้องถิ่นอีสาน ความรู้เบื้องต้นด้านการทอในระบบอุตสาหกรรม การออกแบบสิ่ง
ทอ การใช้กี่ทอผ้า การประยุกต์เทคนิคการทอท้องถิ่นแบบอีสาน
Weaving structures and patterns and advanced weaving techniques,
global and local Esan weavings, Fundamental knowledge of industrial
weaving, weaving design practice, using looms, application of local Esan
weaving techniques.

AR 024 204

การออกแบบเคหะสิ่งทอและเครือ่ งประกอบการแต่งกาย
3(1-4-4)
Home Textiles and Fashion Accessory Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบและผลิตเคหะสิ่งทอ เครื่องประกอบการแต่งกาย เครื่องประดับและ
ของที่ระลึกทีท่ าจากผ้า
Design and production of home textiles, fashion accessories, decorative
items and souvenirs from fabrics.

AR 024 301

กระบวนการออกแบบแฟชัน่
3(1-4-4)
Fashion Design Process
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
มาตรฐานสัดส่วนสตรี บุรุษ และเด็ก การทาแบบร่างด้วยมือและคอมพิวเตอร์ การวาด
และลงสีรายละเอียดเครื่องแต่งกาย ผ้าสาหรับเครื่องแต่งกาย การรวบรวมตัวอย่างสิ่ง
ทอ การสร้างแบบร่างที่หลากหลายตามจินตนาการ โครงร่างและองค์ประกอบของ
เครื่องแต่งกาย การวิเคราะห์และพัฒนาแบบร่างสู่แบบตัด 2 มิติ การนาเสนอผลการ
ออกแบบอย่างมืออาชีพ การผลิตต้นแบบบนหุ่นและการตัดมาตรฐานด้วยผ้าทดลอง
Standards of female, male, and children’s body proportions, hand and
computer sketching, drawing and coloring of cloth’s details, fabrics for
garments, sample textile collections, creating a variety of imaginary
sketches, silhouettes and compositions of garments, analysis and
development of silhouettes to 2 D cutting patterns, professional design
presentation, prototyping on models and standard cutting using sample
fabrics.

AR 024 302

การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นเชิงอุตสาหกรรม

3(3-0-6)
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Industrial Textiles and Fashion
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบสิ่ ง ทอและแฟชั่ น ส าหรั บ อุ ต สาหกรรม การผลิ ต และเทคนิ ค ทาง
อุตสาหกรรมของสิ่งทอและแฟชั่น การตกแต่งสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบ
เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหรับใช้ในบ้าน กรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน
Textile and fashion designs for industry, industrial production and
techniques of textiles and fashions, decorating textiles, garment, garment
accessories, home textile products, case study and field trip.
AR 024 303

การออกแบบแฟชั่นคอลเลคชัน่
3(1-4-4)
Fashion Collection Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
กระบวนการออกแบบแฟชั่นแบบคอลเลคชั่น การจัดการผลงานออกแบบแฟชั่น แรง
บันดาลใจและอารมณ์ของผลงาน การวิเคราะห์แฟชั่นจากข้อมูลการพยากรณ์และ
แนวโน้มแฟชั่น การวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่น สไตล์ วัสดุ ภาพรวมและรายละเอียดการ
ออกแบบแฟชั่นคอลเล็คชั่น การนาเสนอผลงานออกแบบแฟชั่นคอลเล็คชั่น
Fashion collection design process, fashion design work management,
inspiration and mood of the works, analysis of fashion based on
predictable information and fashion trends, fashion trend analysis;styles,
materials, perspective and details of fashion collection design,
presentation on fashion collection design.

AR 024 304

แบรนด์และการบริหารจัดการภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Textile and Fashion Branding and Visual Merchandising
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
กระบวนการสร้างแบรนด์สิ่งทอและแฟชั่น เรื่องราวของแบรนด์ ภาพลักษณ์ของแบ
รนด์ กรณีศึกษาแบรนด์สิ่งทอและแฟชั่น การออกแบบแบรนด์ และศึกษาเรื่องราวของ
แบรนด์ที่น่าสนใจ อัตลักษณ์สินค้าแฟชั่น การนาเสนอและการจัดแสดงสินค้าเพื่อการ
ขาย การบริ ห ารจั ดการสิ่งทอและแฟชั่ น การก าหนดงบประมาณและการจัดการ
สัดส่วนผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นเพื่อการขาย
Textile and fashion branding processes, brand stories, brand image, a case
study of textile and fashion brands, brand designs and a study of
interesting brand stories, fashion product identity, presentation and
display of merchandise for sales, textile and fashion managing, budgeting
and arranging proportions of textile products and fashions for sales.

AR 024 401

การศึกษารายบุคคลทางสิ่งทอและแฟชัน่
Individual Study in Textiles and Fashion

3(3-0-6)

89
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นเชิงพาณิชย์ การประยุกต์เทคนิคสิ่งทอหรือแฟชั่นเพื่อ
การออกแบบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การออกแบบสิ่งทอหรือ
แฟชั่นเฉพาะกรณี
Commercial textile and fashion designs, application of textile or fashion
techniques for design, target market needs, specific textile or fashion
designs.

AR 025 101

วิชาเอกออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
การออกแบบกราฟิกและการสร้างตัวพิมพ์
3(1-4-4)
Graphic and Typography Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบกราฟิกและชุดแบบอักษร ความคิดการสร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิก
การจัดวางตัวพิมพ์ การออกแบบแบรนด์และตราสัญลักษณ์ การออกแบบกราฟิก
Graphic and fonts design, creativity in graphics design, typography layout,
brand and symbol design, graphic design.

AR 025 102

การจัดรูปแบบและตกแต่งภาพถ่าย
3(2-2-5)
Stylist and Photo Retouching
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การกาหนดขอบเขตการสร้างสรรค์ภาพถ่าย หลักการพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและการ
น าไปใช้ งาน การจั ด องค์ ป ระกอบภาพถ่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาหาร แฟชั่ น และการใช้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาหรับตกแต่งภาพ
Scoping creativity photography, basic principle of photography and use,
photography product composition, food, fashion and using computer
programs for retouching photos.

AR 025 201

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
4(2-4-6)
Computer Programs for Graphic Design and Multimedia
เงื่อนไขรายวิชา: AR 021 103
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกระบวนการออกแบบและการแสดงแบบ ฝึกการใช้ซ
โปรแกรม คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
Using computer program in design processes and presentations, practice
using computer program for graphics and multimedia design.

AR 025 202

การวาดเส้นและออกแบบภาพประกอบ
Drawing and Illustration Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี

3(2-2-5)
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ประวัติของภาพประกอบ หลักการใช้ภาพประกอบในงานออกแบบ กระบวนการ
เครื่องมือและเทคนิค การวาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลาย หลักการใช้ภาพประกอบ
ในงานออกแบบ การตีความภาพประกอบ
History of illustration, principle using illustration in design, processes,
tools, and techniques, drawing by using variety of techniques. Principle of
illustration in design, Illustration interpretation.
AR 025 301

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Print Media Design
เงื่อนไขรายวิชา: AR 021 103
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยี , วัสดุและเทคนิคการพิมพ์ มาตรฐานของวัสดุ
และเครื่องจักรในงานพิมพ์
Print media design and technology, materials and techniques printing.
Material and machine standard for printed matter.

AR 025 302

การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
3(1-4-4)
Digital Film Production
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล กระบวนการผลิตภาพยนตร์ การสร้างโครงเรื่อง บท สตอรี่
บอร์ ด การก ากั บ ภาพ การแสดง การบั น ทึ ก เสี ย ง เทคนิ ค พิ เ ศษ และการท า
ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
Production of digital filming, processes of movie production, creating plot,
scripts,storyboard, photography directing, acting, sound recording, special
effects and promote films.

AR 025 303

การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
3(1-4-4)
Corporate Identity Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและอัตลักษณของแบรนด์ การสื่อสารบุคลิกของแบรนด์
ส่วนประกอบของอัตลักษณ์ ภาพ ตัวอักษร สี การจัดวางส่วนประกอบ
Organization and brand’s Corporate identity design, brand personality
communication. Elements of identity; picture, fonts, colors, elementary
composition.

AR 025 304

การออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Product and Packaging
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี

3(2-2-5)
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การออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แฟชั่น ของแต่งบ้าน ของ
ที่ระลึก โดยเน้นประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม มาตราส่วนและความสะดวกสบาย
การผลิตในระบบอุตสาหกรรม
Graphic design on products and packaging, fashion products, home
decoration, souvenirs, focusing on function, aesthetic, scale, and
convenience. Production process in industry.
AR 025 401

การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบและภาพเคลื่อนไหว
4(2-4-6)
Interactive Media and Motion Graphic Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
กระบวนการการออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างสรรค์เนื้อหา สื่อ
สิ่งพิมพ์ ภาพเคลื่อนไหว เว็บเพจ อินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิก
Process of media design, 2D and 3 D, content creating, print media,
animation, web page, infographics and motion graphics.

AR 025 402

การออกแบบโฆษณา
4(2-4-6)
Advertising Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
พื้นฐานและหลักการการออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเพื่อบริการสังคม การ
ออกแบบโฆษณาเพื่ อการพาณิชย์ กระบวนการวิ เคราะห์โฆษณา กลยุ ท ธ์ ท างการ
โฆษณา การใช้สื่อโฆษณากับกลุ่มเป้าหมาย การกาหนดวัตถุประสงค์ของการโฆษณา
แนวคิดโฆษณาเชิงสร้างสรรค์
Basic and principle of advertising design, advertising design for Social
Services, advertising design for commercial, advertising analysis process,
advertising strategy, using advertising media with target group, defining
purpose of advertising, creative advertisign concept.

AR 026 101

วิชาเอกออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 1
3(1-4-4)
Furniture and Interior Environmental Design I
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการและกระบวนการออกแบบแผนผังก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก การวิเคราะห์แผนผังก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง มาตรา
ส่วนมนุษย์ จิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้ใช้ หลักการและวิธีการเขียนแบบโดยใช้
ซอฟต์แวร์แบบจาลองข้อมูลอาคาร(BIM)
Design principles and process for furniture and interior environmental
design in small residential buildings, analysis of construction site plan,
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human scale, user's’ psychology and behavior, drawing principles and
processes using Building Information Modeling (BIM) software.
AR 026 102

เทคโนโลยีในการออกแบบสถาปัตยกรรม 1
3(1-4-4)
Technology in Architecture Design I
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบ เขียนแบบ ระบบงานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ขนาด
มาตราส่วน พื้นที่ใช้สอย พฤติกรรมมนุษย์ที่สัมพันธ์กับการออกแบบอาคารพักอาศัย
ขนาดเล็ก ในพื้นที่ภูมิอากาศเขตร้อนชื้น
Design, drawing, structural system, electrical system, sanitary system, size,
scale, functional area, human behavior related to small residential
buildings design in tropical area.

AR 026 103

การฝึกใช้เครื่องมือกล
3(1-4-4)
Machine Shop Training
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการและมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย การใช้เครื่องมือกล เครื่องจักรกลสาหรับ
งานไม้ งานพลาสติก และงานโลหะ การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลและเครื่องมือของ
ชนบท
Principles and standards for safety, using of mechine shop, machines for
wood, plastic and metal work, using tools, machines and rural tools.

AR 026 201

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 2
3(1-4-4)
Furniture and Interior Environmental Design II
เงื่อนไขรายวิชา: AR 026 101
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายในอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่และ
อาคารพักอาศัยรวม การเขียนแบบขยายและรายละเอียด การสร้างหุ่นจาลองโดยใช้
ซอฟต์แวร์จาลองข้อมูลอาคาร(BIM)
Furniture and interior environmental design in large residential and
common housing buildings, expansion plan drawing and detailed drawing,
modeling using Building Information Modeling (BIM) software.

AR 026 202

เทคโนโลยีในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2
3(1-4-4)
Technology in Architecture Design II
เงื่อนไขรายวิชา: AR 026 102
กระบวนการออกแบบอาคารพั ก อาศั ย รวมและอาคารสาธารณะขนาดเล็ ก การ
ออกแบบอาคารสาหรับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้น การจัดรูปทรงและที่ ว่างภายใน
และภายนอกอาคาร การเขียนแบบขยายและข้อกาหนด
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Design process for common residential buildings and small public
buildings, tropical area building design, interior and exterior form and
space organization, expansion plan drawing and specification.
AR 026 203

AR 026 204

AR 026 205

วัสดุและกระบวนการก่อสร้างในการออกแบบภายใน
3(1-4-4)
Materials and Construction Process in Interior Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
วัสดุและบริภัณฑ์ในการออกแบบภายใน ประเภท ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุ
กระบวนการการผลิตและติดตั้ง การประยุกต์ใช้และดัดแปลงวัสดุและโครงสร้างในการ
ออกแบบภายใน
Material and equipment for interior design, types, characteristics and
property of materials, production and installation process, application and
modification of materials and constructions in interior design.
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
3(1-4-4)
Loose Furniture Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดและประวัติศาสตร์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ขนาดและมาตรส่วนมนุษย์
ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชนิดลอยตัว การผลิตเฟอร์นิเจอร์ การประมาณราคา การ
เขี ย นแบบรายละเอี ย ดเฟอร์ นิ เจอร์ การออกแบบเฟอร์ นิเ จอร์ล อยตั ว และการทา
แบบจาลองเฟอร์นิเจอร์
Concept and history of loose furniture design, size and human scale in
loose furniture design, furniture production, cost estimation, furniture
detailed drawing, loose furniture design and furniture model making.

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 3
3(1-4-4)
Furniture and Interior Environmental Design III
เงื่อนไขรายวิชา: AR 026 201
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายในอาคารสาธารณะขนาดเล็ก ทฤษฎี
ทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ฝึกออกแบบในห้องปฏิบัติการและใน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมจริง ทาโครงการออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์แบบจาลองข้อมูล
อาคาร(BIM)
Furniture and interior environmental design in small public buildings,
interior environmental design theory, design practice in lab and authentic
environments, project designed using Building Information Modeling (BIM)
software.
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AR 026 206

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ติดตาย
3(1-4-4)
Built-in Furniture Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดและประวัติศาสตร์ของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ติดตาย ขนาดและมาตราส่วน
มนุษย์ ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ติดตาย การผลิตเฟอร์นิเจอร์ การประมาณราคา
การเขียนแบบรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ติดตายและการทา
แบบจาลองเฟอร์นิเจอร์
Concept and history of built-in furniture design, human size and scale in
built-in furniture design, furniture production, cost estimation, furniture
detailed drawing, built-in furniture design and furniture model making.

AR 026 207

ระบบอาคารและโครงสร้าง
3(1-4-4)
Building and Structure Systems
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักมูลของระบบวิศวกรรมในอาคารและโครงสร้าง พัฒนาการระบบโครงสร้างในงาน
สถาปัตยกรรม หลักการและแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม วัสดุ
และความรู้เบื้องต้นในโครงสร้างไม้ โครงสร้างเหล็ก คอนกรีตเสริมแรง สาหรับอาคาร
ขนาดเล็ก
Fundamental of building and structure engineering systems, structural
systems development in architecture, principle and concept in
architectural structure design, materials and basic knowledge in wooden
structure, steel structure, reinforced concrete structure for small building.

AR 026 301

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 4
3(1-4-4)
Furniture and Interior Environmental Design IV
เงื่อนไขรายวิชา: AR 026 205
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ การ
ออกแบบจัดแสงภายใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวง มาตรฐานการ
อนุรักษ์พลังงานในอาคาร นาเสนอโครงการออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์แบบจาลอง
ข้อมูลอาคาร(BIM)
Furniture and interior environmental design in large public buildings,
interior lighting design, building control act, Ministerial Regulation and
building energy Code, building energy conservation standards, project
design presentation using Building Information Modeling (BIM) software.

AR 026 302

การปฏิบัติวิชาชีพสาหรับนักออกแบบ
Professional Practice for Designers
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี

3(1-4-4)
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การตรวจสอบและการวิเคราะห์แผนธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจขั้นพื้นฐานในการ
ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ การออกแบบ การจั ด การโครงการ การคิ ด ค่ า บริ ก ารออกแบบ
ค่าตอบแทนวิชาชีพ จริยธรรมการออกแบบ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
Business plan examination and analysis, design agency basic business
conducting process, project management, design fee and profession
compensation, design ethics, Intellectual property protection.
AR 026 303

การออกแบบปรับปรุงอาคาร
3(1-4-4)
Building Renovation Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการและกระบวนการออกแบบปรับปรุงอาคาร การประเมินอาคาร การวิเคราะห์
ผังอาคาร การออกแบบเชิงอนุรักษ์ การออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย
Principle and procedure of building renovation designs, building
evaluation, building plan analysis, conservative designs, functional
designs.

AR 026 304

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน 5
3(1-4-4)
Furniture and Interior Environmental Design V
เงื่อนไขรายวิชา: AR 026 301
การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายในอาคาร การ
ประมาณราคา การประมูลงาน การวางแผนกาหนดเวลา การทาสัญญาและข้อกาหนด
ก าหนดการก่ อ สร้ า ง การจั ด การทรั พ ยากร การออกแบบและการน าเสนอโดยใช้
ซอฟต์แวร์แบบจาลองข้อมูลอาคาร (BIM)
Construction management and supervision for furniture and interior
environmental design, cost estimation, job auction, planning schedules,
contracting and construction requirements, resource management, design
and presentation using Building Information Modeling (BIM) software.

AR 026 305

การออกแบบภายในเพื่อความยั่งยืน
3(1-4-4)
Interior Design for Sustainability
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการและแนวคิดในการออกแบบภายในอาคารอย่างยั่งยืน แนวคิดสถาปัตยกรรม
ยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากร วงจรชีวิตของอาคาร เกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
อาคาร
Principles and concepts of sustainable interior building design,
sustainable architecture concepts, resource conservation, building life
cycle, standard criteria for building evaluation.
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AR 026 401

AR 021 107

ศิลปะและการออกแบบภายในในประเทศไทย
3(1-4-4)
Art and Interior Design in Thailand
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
พัฒนาการของศิลปะและการออกแบบตกแต่งภายในในประเทศไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของศิลปะหัตถกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใช้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการออกแบบตกแต่งภายใน
Development of art and interior decoration design in Thailand, local
wisdoms of local crafting arts in the northeast of Thailand, applying of arts
and local wisdoms in interior design.
กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน
การออกแบบผลิตภัณฑ์อาเซียน
3(1-4-4)
ASEAN Product Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียน วัสดุ รูปร่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย ลวดลาย
กระบวนการผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อาเซียนร่วมสมัย ทัศนศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอาเซียน
Local products in the ASEAN region, materials, shapes, forms, functions,
patterns, production processes, relationship between products and
consumers, local wisdom, contemporary ASEAN product design practice,
field trip on ASEAN’s local products.

AR 021 207

การออกแบบผลิตภัณฑ์อาเซียนอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable ASEAN Product Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอาเซียนจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักการ
ของความอย่างยั่งยืน วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ หลักการสามอาร์ (3R) ลดการใช้ ใช้ซ้า
นากลับมาใช้ใหม่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่นอาเซียน แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน
ASEAN environmental impact of products design and development,
sustainable principle, product life cycle, 3 R principle; reduce, reuse,
recycle, environmental friendly product design, utilization of ASEAN local
wisdom and technology, sustainable design concept.

AR 025 103

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนั้ พื้นฐาน
Basic Packaging Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี

3(1-4-4)
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ประวัติศาสตร์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก การออกแบบแบรนด์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี เทคนิคการออกแบบ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ มุ่งประเด็น
ในการฝึกออกแบบ และสร้างหุ่นจาลองบรรจุภัณฑ์สามมิติเสมือนจริงและชิ้นงาน
ต้นแบบ
History of packaging design, graphic designs, brand designs, packaging
materials, technology, design techniques, packaging types. Focusing on
design practice and creating realistic 3 D packaging mockups and
prototypes.
AR 025 104

การเขียนภาพด้วยคอมพิวเตอร์
Digital Painting
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การเขียนภาพด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฝึกเขียนแสดงกาย
วิภาคของมนุษย์และสัตว์ในอิรยิ าบถต่าง ๆ
Drawing using computer techniques and tools in computer software,
practice on drawing of human and animal anatomy in variety postures.

3(1-4-4)

AR 025 203

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3(1-4-4)
2D Animation Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
พื้ น ฐานการออกแบบภาพเคลื่ อ นไหว หลั ก การและองค์ ป ระกอบภาพเคลื่อ นไหว
พื้นฐานการออกแบบตัวละคร กระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิติ ซอฟต์แวร์
ประยุกต์สาหรับภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติ การประยุกต์ใช้ภาพเคลื่อนไหวสองมิติกับ
งานออกแบบอื่น
Basic animation design, principle and elements of animation, basic
character design, creating 2 D animation processes, application program
for 2D animation, utilization of 2D animation in other designs.

AR 025 204

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3(2-2-5)
3D Animation Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ สร้ า งงานออกแบบสามมิ ติ ประเภทของ
ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ กระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหวสามมิติ การจัดแสงและการ
จัดองค์ประกอบภาพยนตร์แอนนิเมชั่น การสร้างวัตถุสามมิติขั้นพื้นฐาน การกาหนด
พื้นผิว การควบคุมแสง การสร้างหุ่นจาลองเสมือนจริง ตาแหน่งและมุมกล้องในการ
ออกแบบโฆษณาและภาพยนตร์
Using computer softwares for creating 3 D animation design, types of 3 D
animation, 3 D animation production process, lighting and 3 D movies
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animation composition, basic of 3 D objects making, texture specification,
lighting control, making of realistic modeling, camera positioning and
angles in advertisements and movies design.
AR 025 205

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Packaging Design and Development
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
เทคนิคขั้นสูงในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการออกแบบ กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การผสมผสาน
ความงามและประโยชน์ใช้สอยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
Advanced technique in packaging design, creativity and innovation in
packaging design, packaging development processes, data collecting, data
analysis for design, packaging design strategies, combination of aesthetics
and functions in packaging design.

AR 025 305

การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยสีและกระดาษ
3(1-4-4)
Creative Design with Color and Paper
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และปฏิบัติการงานสีและกระดาษ ทฤษฎีการมองเห็น ทฤษฎีสี
สุนทรียภาพทางการมองเห็น จิตวิทยาสี ประเภทและการใช้งานของสีและกระดาษ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสีและกระดาษ
Theories, principles, processes and practice of color and paper, visual
theory, color theory, visual aesthetic, color psychology, types and usage
of color and papers, creating product design from color and paper works.

AR 025 306

การออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก
3(1-4-4)
Product Design for Children
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก การประเมินผล
งานออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก ประโยชน์ใช้สอยหลักและประโยชน์ใช้สอยรอง
ทฤษฎีจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย
Definition, theories, process of children's product design, children
product design evaluation, primary and secondary functions, psychology
theory, child development in each ages.

AR 025 307

การออกแบบชุดแบบอักษร
Font Design

3(1-4-4)
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เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบสไตล์และการจัดวางตัวพิมพ์ของสากลและไทย ออกแบบตัวอักษร การ
เขี ย นด้ ว ยมื อ และเขี ย นด้ ว ยอุ ป กรณ์ การออกแบบชุ ด แบบอั ก ษร ซอฟต์ แ วร์
คอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบชุดแบบอักษร
Styling design and layout of Western and Thai typography, lettering design,
free hand writing and writing with tools, fonts design, computer softwares
for fonts design.
AR 025 308

การถ่ายภาพสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(1-4-4)
Photography for Product Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการและพื้นฐานการถ่ายภาพ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ บริภัณฑ์การถ่ายภาพ
การฝึกถ่ายภาพดิจิตัล การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย การจัดแสงและการจัดสตูดิโอ
สาหรับถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
Principles and basics of photography, history of photography,
photographic equipments, digital photography practice, photographic
composition, lighting and studio settings for product photography.

AR 025 309

การเขียนภาพหุ่นมนุษย์และสัตว์
3(1-4-4)
Illustration of Human and Animal Figures
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
กายวิภาคของมนุษย์และสัตว์ในอิริยาบถต่าง ๆ การเขียนภาพกายวิภาคของมนุษย์
และสัตว์ โดยใช้เทคนิคและอุปกรณ์ที่หลากหลาย ดินสอ ปากกา ดินสอสี
Anatomy of human and animals in various postures, drawing on human
and animal anatomy by using various of tools and techniques; pencils,
pen, colored pencils.

AR 025 310

การออกแบบสเปเชี่ยลเอฟเฟ็กต์
3(1-4-4)
Special Effect Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบสเปเชี่ยลเอฟเฟ็กต์ การประยุกต์ใช้สื่อและวัสดุเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ออกแบบ
การออกแบบและแต่ งหน้ า ด้ ว ยสเปเชี่ ย ลเอฟเฟ็ ก ต์ การน าเสนอผลงานบนสื่ อ ที่
หลากหลาย
Special effects design, utilization of medias and materials for creating
design works, special effects design and make-up, presentation in variety
of medias.
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AR 026 306

การปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
3(1-4-4)
Building Renovation for Energy Conservation
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการและแนวคิดของการออกแบบเพื่อ การอนุรัก ษ์พลั งงาน กระบวนการและ
วิธกี ารออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
Principles and concepts of design for conserving energy, design processes
and methods for energy conservation, building renovation for energy
conservation.

AR 026 402

การออกแบบภูมิทัศน์
3(1-4-4)
Landscape Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักการและแนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์ กระบวนการและองค์ประกอบของการ
ออกแบบภูมิทัศน์
Principles and concepts of landscape design, process and composition of
landscape design.

AR 021 402

AR 021 403

กลุ่มวิชาออกแบบนิพนธ์และสหกิจศึกษา
การออกแบบนิทรรศการและการจัดงานกิจกรรม
3(1-4-4)
Exhibition and Event Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
ประเภทของงานนิทรรศการ และ งานกิจกรรม การออกแบบนิทรรศการถาวรและ
นิทรรศการชั่วคราว การวิเคราะห์แนวคิดเพื่อการสื่อ สาร การวางแผนกิจกรรม
สร้างสรรค์ภายในงานกิจกรรม แนวทางการออกแบบอัตลักษณ์สาหรับนิทรรศการ
การทาหุ่นจาลองนิทรรศการ
Exhibition and event types, permanent and temporary exhibition design,
communication concepts analysis, planning creative activites in events,
corporate identity guideline design for exhibitions, making of exhibition
models.
ออกแบบนิพนธ์
6(1-10-7)
Design Thesis
เงื่อนไขรายวิชา : AR 021 401
วิจัยในหัวข้อการออกแบบที่คัดเลือกมาทาการพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรม เทคนิคการ
นาเสนองานที่เหมาะสมกับโครงการออกแบบนิพนธ์ การออกแบบและเขียนเอกสาร
ผลงานวิชาการสรุปกระบวนการและผลงานออกแบบนิพนธ์
Research on selected design topics to be developed or innovated,
appropriate presentation technique for design project, design work,
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design and writing an academic paper summary on the design process
and design thesis.
AR 021 789

สหกิจศึกษาทางการออกแบบ
9 หน่วยกิต
Cooperative Education in Design
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
การฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการออกแบบ ร่วมกับองค์กรเอกชนหรือ
รัฐโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นเวลาหนึ่งภาค
การศึกษา
Full-time participation in design career related internship with private or
governmental organizations approved by the program committees for
one semester.

3.2 ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

คุณวุฒิกำรศึกษำ

1

นางวาริน บุญญาพุทธิพงศ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต(การออกแบบผลิตภัณฑ์)
M.Arch. (Textile Design)

2

นายธนสิทธิ์ จันทะรี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิจยั ศิลปและวัฒนธรรม
ศิลปะมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม)

3

นายสัญชัย สันติเวส

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ศิลปการออกแบบ)
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ในงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)

4

นายสุรกานต์ รวยสูงเนิน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)

5

นางสาวเกศินี ศรีสองเมือง

อาจารย์

Master of Fine Arts (Design)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์)
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6

นางสาวขวัญหทัย ธาดา

อาจารย์

ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม)

7

นายขาม จาตุรงคกุล

อาจารย์

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิจัยศิลปและวัฒนธรรม)
ศิลปมหาบัณฑิต(การออกแบบนิเทศศิลป์)
ศิลปอุตสาหกรรม (ศิลปอุตสาหกรรม)

8

นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร

อาจารย์

ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(สาขาสถาปัตยกรรม)

9

นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ
สกลนคร

อาจารย์

Diplom Designer (Dipl.des.)
ศิลปะอุตสาหกรรม(การออกแบบอุตสาหกรรม)

10

นายชวนะพล น่วมสวัสดิ์

อาจารย์

สถ.ม.(การออกแบบอุตสาหกรรม)
ศิลปบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา)

11

นายชิงชัย ศิริธร

อาจารย์

ศิลปมหาบัณฑิต (สื่อดิจติ ัล)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์)

12

นายณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร

อาจารย์

ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต(วิจัยศิลปและวัฒนธรรม)
ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา
ศิลปบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา)

13

นางภาคินี เปล่งดีสกุล

อาจารย์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์)

14

นางสาวมนต์ธิดา เลิศนิมาน
รดี

อาจารย์

Master of Science (International Fashion
Marketing)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม)

15

นางรัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

อาจารย์

ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต (วิจัยศิลปและวัฒนธรรม)
Master of Art (Communication Art)
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ออกแบบภายใน)

16

นางสาวสมหญิง พงศ์พิมล

อาจารย์

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต (นฤมิตศิลป์)
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17

นางสาวสุภาพร อรรถโกมล

อาจารย์

ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีเซรามิกส์)

18

นางสาวอภิญญา อาษาราช

อาจารย์

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบ ใน สานักงานออกแบบ หรือ บริษัทสังกัดเอกชน หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ออกแบบของส่วนราชการต่างๆ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติวิชาชีพด้านการออกแบบ
4.1.2 มีทักษะการทางานด้านการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดต่อสื่อสาร
4.1.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและการทางานเป็นทีม
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3 ช่วงภาคการศึกษาพิเศษ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะกาหนด)
4.4 การจัดเวลาและตารางสอน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะกาหนด)

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาโครงการ/งานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบ โดยให้มีการดาเนินการดังนี้
5.1.1 นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อทาโครงการการออกแบบนิพนธ์/เลือกผู้ประกอบการและหัวข้อที่สนใจ
สาหรับสหกิจศึกษา พร้อมกับเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1.2 สืบค้นข้อมูลและจัดทาโครงร่างออกแบบนิพนธ์/สหกิจศึกษา
5.1.3 นาเสนอโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประเมินผลออกแบบนิพนธ์ /สหกิจ
ศึกษา
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5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

ดาเนินการทาโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษานิพนธ์/สหกิจศึกษา
นาเสนอความก้าวหน้าการทาโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษานิพนธ์/สหกิจศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานการโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษานิพนธ์/สหกิจศึกษา
นาเสนอผลงานโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษาและตอบข้อซักถาม (สอบ) ต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษา
5.1.8 ส่งรูปเล่มออกแบบนิพนธ์/สหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ต่อคณะฯ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบ
5.2.2 มีทักษะการทางานด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร การจัดเตรียมสื่อ (power point)
เพื่อการนาเสนอและเทคนิคการนาเสนอ
5.2.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทาโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจ
ศึกษา และการทางานเป็นทีม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4

คณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานรายวิชา
ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆของรายวิชา พร้อมจัดทาคู่มือรายวิชา
ชี้แจงรายละเอียดวิชาแก่นักศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม
แนะนาวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการจัดเตรียมโครงร่างโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษา วิธีการเขียน
รายงานผลโครงการออกแบบ / สหกิจศึกษา การจัดเตรียมสื่อเพาเวอร์พอยต์เพื่อการนาเสนอ และวิธีการ
นาเสนอ
5.5.5 คณะฯแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษา
5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพื่อเลือกเรื่องที่จะศึกษา และให้คาปรึกษาต่างๆ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมและกรรมการ (รวม 5-7 คน) ทาหน้าที่ประเมินโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษา ว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่จะทาให้ได้ผลงานโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษา ที่ดี
และรัดกุม มีความเหมาะสมกับเวลาของนักศึกษา เป็นต้น
5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษา ดังกล่าวทาหน้าที่ประเมินความก้าวหน้าของ
โครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น (หากมี)
5.6.3 เมื่อนักศึกษาได้เสร็จสิ้นการดาเนินโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษา และเตรียมรายงานผลโครงการ
ออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษา แล้วคณะกรรมการประเมินผลโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษา ทา
หน้าที่ตรวจรายงานฯ และสอบโครงการออกแบบนิพนธ์ / สหกิจศึกษา
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
1.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 7 ข้อ 23 และ 24 หรือ
ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
1.2 รายวิชา AR 021 796 Practical Training in Design (การฝึกงานทางการออกแบบ) ใช้ระบบการให้คะแนนเป็น S
และ U
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อนาผลมา
ใช้ในการปรับปรุงรายวิชา
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้
เกิดความซ้าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบัน
อื่น หรือเทียบเคียงกับตาราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจยั เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน
ทางวิชาการ
2.3 เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ข้อกาหนดหลักสูตรปริญญาตรี
3.1.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 ข้อ 29 หรือ
ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
3.1.2 นักศึกษาต้องได้ผลประเมินรายวิชา AR 021 796 Practical Training in Design (การฝึกงานทางการ
ออกแบบ) เป็น S (satisfy) จึงจะถือว่านักศึกษาผู้นั้นสาเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร
3.1.3 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.1.4 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.2 ข้อกาหนดหลักสูตรอนุปริญญา
นักศึกษาที่ได้ศึกษาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้หน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต ตามเงือ่ นไขต่อไปนี้มสี ิทธิ์ได้รับอนุปริญญา
3.2.1 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3.2.2 ขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ
3.3.3 ศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3.3.4 ศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต
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ข้อมูล ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กำรตกออก กำรสำเร็จกำรศึกษำ กำรให้เกียรตินิยม กำรแจ้งผลกำรเรียน
ระดับปริญญำตรี
กำรตกออก
การพิจารณาตกออก ให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ และให้คิดเฉพาะ
รายวิชาที่มีค่าคะแนนโดยไม่คานึงถึงรายวิชาทีไ่ ด้ I นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้
1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถงึ 1.50 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และมีหน่วยกิตสะสมอยูใ่ นระหว่าง
30-59 หน่วยกิต (ชั้นปีที่ 1)
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถงึ 1.75 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และมีหน่วยกิตสะสมอยูใ่ นระหว่าง
60 หน่วยกิตขึ้นไป (ประมาณชัน้ ปีที่ 2)
กำรสำเร็จกำรศึกษำ
การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาทีจ่ ะสาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1.สอบผ่านรายวิชาครบวิชาตามหลักสูตร ดังนี้
1.1นับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับครั้งเดียว
1.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับ
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตที่ได้
2.มีระดับคะแนนเฉลีส่ ะสมไม่ตากว่
่ า 2.00 และมีระดับคะแนนฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะกาหนดไม่ต่ากว่า 2.00
หรือได้ไม่ต่ากว่า C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
อนุปริญญำ
1.ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับคะแนนเปลี่ยสะสมไม่ถงึ 2.00 แต่ไม่ต่ากว่า
1.75 หรือ
2. ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญาและมีหน่วยกิตที่ได้และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
อยู่ในเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
กำรให้เกียรตินิยม
1. นักศึกษาที่มีความประพฤติดี และสอบผ่านครบตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป จะ
ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2. นักศึกษาที่มีความประพฤติดี และสอบผ่านตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้ แต่ 3.25-3.59 จะได้รับ
การพิจารณาให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
3. มีระยะเวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้พกั การศึกษา
4. ไม่เคยสอบได้ F หรือ R หรือ U
5. ไม่เคยเรียนซ้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
6. ไม่เคยได้รับการยกเว้นรายวิชา
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กำรแจ้งผลกำรเรียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคการศึกษา โดยจะส่งใบ
แจ้งผลการเรียน ซึ่งประกอบด้วย
1. รายวิชาทีน่ ักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
2. ผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่ลงทะเบียนเรียน
3. คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษานั้น
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ทุนกำรศึกษำ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาที่
มหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรม จัดสรรให้ ดังนี้
1.ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ
เจ้าของทุน
: มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรทุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทกุ คณะ
จานวนทุน
: ประมาณ 600 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท / ภาคการศึกษา
ประเภททุน
: ทุนอิสระ ไม่ผูกพัน และเป็นทุนไม่ต่อเนื่อง
คุณสมบัตผิ ู้รับทุน เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความจาเป็นในเรื่องทุน
ทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย และการการเรียน (GPA 2.00 ขึ้นไป)
2.ทุนเอกชนที่บริจำคผ่ำนทำงมหำวิทยำลัยขอนแก่น
เจ้าของทุน
: เป็นทุนเอกชนจากสถาบัน ห้างร้าน บริษัท ที่มอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาไปจัดสรรให้
แต่ละคณะ
จานวนทุน
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รบั การจัดสรรทุน ประมาณปีละ 10-15 ทุน
ประเภททุน
: ทุนอิสระ ไม่ผูกพัน มีทั้งทุนต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
คุณสมบัตผิ ู้รับทุน เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความจาเป็นในเรื่องทุน
ทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย และการการเรียน (GPA 2.00 ขึ้นไป)
3.กองทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
เจ้าของทุน
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวนทุน
: ปีละประมาณ 30 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
ประเภททุน
: ทุนอิสระ ไม่ผูกพัน เป็นทุนไม่ตอ่ เนื่อง
คุณสมบัตผิ ู้รับทุน : เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความจาเป็นในเรื่อง
ทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย และการการเรียน (GPA 2.30 ขึ้นไป)
4.ทุนเอกชนที่บริจำคผ่ำนคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
เจ้าของทุน
: เป็นทุนเอกชนจากสถาบัน ห้างร้าน บริษัท หรือ บุคคลที่ตั้งเป็นกองทุนต่าง ๆ โดยให้คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ นาไปจัดสรรให้กับนักศึกษา
จานวนทุน
: ปีละประมาณ 5-10 ทุน ๆ ละ 5,000 – 10,000 บาท
ประเภททุน
: ทุนอิสระ ไม่ผูกพัน มีทั้งทุนต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
คุณสมบัตผิ ู้รับทุน เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความจาเป็นในเรื่องทุน
ทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย และการการเรียน (GPA 2.00 ขึ้นไป)
5.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
5.1 คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.)
1. เป็นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มรี ายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บดิ า มารดาเป็นผู้ใช้อานาจ
ปกครอง
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(2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อานาจปกครองมิใช่บิดา
มารดา
(3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยมื ได้ทาการสมรส
แล้ว
3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ทมี่ ีความประพฤติ
เสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็น
ต้น
3.3 เป็นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา
หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือส่วนราชการอื่นๆ
รัฐวิสาหกิจ
3.4 ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทางานประจาในระหว่างศึกษา
3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี รวมกัน
แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

*** สำมำรถ download จำก www.studentloan.or.th
*** ติดต่อข้อมูลข่ำวสำรคณะฯ ได้ที่ www.archkku.ac.th
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ที่ปรึกษำ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคาสมุทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย สันติเวส
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง
และการออกแบบ
ผู้อานวยการสานักบริหารคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

นางพรรณี จรดอน

คณะผู้จัดทำ
นางวาสนา
นางสาวอรสา
นางทัศวรรณ
นางสาวฉัตรฤดี

ราเพยพล
จุลมา
ศราภัย
ประทุมไชย

ออกแบบปก
นางสาวกรรณภัสส์

สิริเกียรติ

เจ้ำของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

