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ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชือ่วิชา 20114403 (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) 
                               20114403 (History of Architecture 
2.  สภาพรายวิชา       วิชาชีพ 
                               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
3.  ระดับรายวิชา        ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที่ 1 
4.  รายวิชาพืน้ฐาน      .......................................   
5.  เวลาศึกษา             ทฤษฎี  2  ชั่วโมง    ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 32  ชั่วโมง  และนักศึกษา 
                               จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นควา้นอกเวลา 4  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16  สัปดาห์    
                             ( ไม่รวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จ านวนหนว่ยกิต     2 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมายรายวิชา   7.1  รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของงานสถาปัตยกรรมยุคต่างๆ ของตะวันตกและ

ตะวันออก 

7.2 รู้และเข้าใจอารยธรรม อิทธิพลที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก 

7.3 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ในการใฝ่รู้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

  8. ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมร่วมสมัย และประวัติศาสตร์ คติ ความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อ
รูปแบบงานสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออกในยุคต่างๆ 

หมายเหตุ        1. การเขียนจดุมุ่งหมายรายวิชา ต้อง    
                        1.1 เป็นจุดประสงค์ทั่วไป  

                                             1.2  ต้องครอบคลุมทั้งรายวิชาโดยดูจากค าอธิบายรายวิชาเป็นหลัก                                                                                                                                                                    
                                             1.3  เรียงตามล าดับการเรียนรู้  ต่ าไปสูง (ขึ้นอยู่กับต้องการให้ผู้เรียนบรรลุถึงระดับใด)  
                                             1.4  จ านวนข้อควรไม่ควรเกิน10 ข้อ                                                                                                                      

                    2. การแบ่งบท-หัวข้อ  ในทางปฏิบัติท าได้โดยน าเน้ือหาในค าอธิบายรายวิชามาจัดกลุ่มให้เป็นบท  โดย
เรียงล าดับเนื้อหาให้มีความตอ่เนื่องของเนื้อหาและแต่ ละบทเรียนจะต้องมี หัวข้อย่อยบทละไม่ต่ ากว่า 2 หัวข้อ   
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การแบ่งบทเรียน/หวัข้อ 
 

บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1 1.  แนะน ำรำยวิชำ 
1.1 แนะน ำรำยวิชำ 

1.2 วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2 3 

2 2.  สถำปตัยกรรมตะวันตก 

2.1 อธิบำยควำมส ำคัญของกำรศึกษำวิชำประวตัิศำสตร์ศิลป ์

2.2 กำรก ำหนดยุคสมัยและรูปแบบ(style) 

2.3 อิทธิพลท่ีท ำใหง้ำนศิลปะแต่ละยุคแตกต่ำงกัน 

2 3 

3 3.  ยุคก่อนประวัติศำสตร ์

3.1 ยุคก่อนประวัติศำสตร์และเมโสโปเตเมีย 

(Prehistoric and Mesopotamian Art) 

3.2 ศิลปะอียิปต ์

2 3 

4 4.  สถำปัตยกรรมคลำสสิก (Classical architecture) 

4.1 สถำปัตยกรรมกรีกโบรำณ (Ancient Greece architecture) 

4.1 สถำปัตยกรรมโรมันโบรำณ (Roman architecture architecture) 

2 3 

5 5.  สถำปตัยกรรมยุคกลำง (Medieval architecture) 

5.1 สถำปัตยกรรมแบบโรมำเนสก ์

5.2 สถำปัตยกรรมแบบกอธิค 

2 3 

6 6. สถำปตัยกรรมฟ้ืนฟูศิลปวิทยำ(Renaissance architecture) 

6.1 สถำปัตยกรรมเรอแนซ็องส์ 

6.2 สถำปัตยกรรมบำโรก (Baroque architecture) 

6.3 สถำปัตยกรรมโรโคโค (Rococo architecture) 

2 3 

7 7. สถำปัตยกรรมยุคฟื้นฟ ู

7.1 สถำปตัยกรรมฟืน้ฟูคลำสสิก หรือ “สถำปัตยกรรมฟื้นฟูกรีกโรมัน” 

(Neo-Classical architecture) 

7.2 สถำปัตยกรรมฟืน้ฟูไบแซนไทน์ (Neo-Byzantine architecture) 

7.3 สถำปตัยกรรมฟืน้ฟูโรมำเนสก์ (Neo-Romanesque architecture) 

7.4 สถำปัตยกรรมฟืน้ฟูกอธิค (Neo-Gothic architecture) 

7.5 สถำปตัยกรรมฟืน้ฟูเรอเนซองส์ (Neo-Renaissance) 

7.6 สถำปตัยกรรมรีเจนซี (Regency architecture) 

2 3 
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บทเรียนที ่

 
รายการ 

เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

8  8. สถำปตัยกรรมตะวันออก 

8.1 ศิลปะจีนและอินเดีย 

8.2 ศิลปะญ่ีปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้  

8.3 ศิลปะไทยและศิลปะล้ำนนำ 

  

จุดประสงค์การสอน 
 

บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1 1.  แนะน ำรำยวิชำ 
ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

 4 

2 2.  สถำปตัยกรรมตะวันตก 

2.1 เข้าใจความส าคัญของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ 
2.2 รู้การก าหนดยุคสมัยและรูปแบบ(style) 
2.3 รู้อิทธิพลทีท่ าให้งานศิลปะแต่ละยุคแตกต่างกัน 
2.4 สามารถเช่ือมโยงของรายวิชาต่อการออกแบบในปัจจบุันได้ 

 4 

3 3.  ยุคก่อนประวัติศำสตร ์

3.1 เข้าใจประวัติศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
3.2 เรียนรู้ยคุก่อนประวัติศาสตร์ เมโสโปเตเมีย 
(Prehistoric and Mesopotamian Art) 
3.3 เรียนรูศ้ิลปะอียิปต์และสถาปัตยกรรม 

 4 

4 4.  สถำปัตยกรรมคลำสสิก (Classical architecture) 

4.1. เข้ำใจประวัติสถำปัตยกรรมยุคคลำสสิก (Classical architecture) 

4.2. เรียนรู้สถำปัตยกรรมกรีกโบรำณ  (Ancient Greece architecture) 

4.3 เรยีนรู้สถำปัตยกรรมโรมันโบรำณ (Roman architecture 

architecture) 

4.4 สำมำรถอธิบำยลักษณะเฉพำะสถำปัตยกรรมในยุคคลำสิคได้ 

 4 

5 5.  สถำปตัยกรรมยุคกลำง (Medieval architecture) 

5.1. เข้าใจประวัติสถาปัตยกรรมยุคกลาง (Medieval architecture) 
5.2. เรียนรูส้ถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์
5.3. เรียนรูส้ถาปัตยกรรมกอธิค 
5.4. สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะสถาปัตยกรรมในยุคกลางได้ 

 4 

6 6. สถำปตัยกรรมฟ้ืนฟูศิลปวิทยำ(Renaissance architecture) 

6.1. เข้าใจประวัติสถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยา(Renaissance architecture 

 4 
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บทเรียนที ่

 
รายการ 

เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

6.2. เรียนรูส้ถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมเรอแนซ็องส ์
6.3. สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะสถาปัตยกรรมในยุคคลาสิคได ้

7 7. สถำปัตยกรรมยุคฟื้นฟ ู

7.1. เข้าใจประวัติสถาปัตยกรรมยุคสถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟู 
7.2. เรียนรูส้ถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก หรอื “สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกรีกโรมัน” 
(Neo-Classical architecture) 
7.3. เรียนรูส้ถาปัตยกรรมฟื้นฟูไบแซนไทน์ (Neo-Byzantine architecture) 
7.4. เรียนรูส้ถาปัตยกรรมฟื้นฟูโรมาเนสก์ (Neo-Romanesque 
architecture) 
7.5. เรียนรูส้ถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค (Neo-Gothic architecture) 
7.6. เรียนรูส้ถาปัตยกรรมฟื้นฟูเรอเนซองส์ (Neo-Renaissance) 
7.7. เรียนรูส้ถาปัตยกรรมรีเจนซี (Regency architecture)  
7.8. สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะสถาปัตยกรรมในยุคฟื้นฟูได้ 

 4 

8 8. สถำปตัยกรรมตะวันออก 

8.1. เข้าใจประวัติสถาปัตยกรรมตะวันออก 
8.2. เรียนรู้ศลิปะจีนและอินเดีย 
8.3. เรียนรู้ศลิปะญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
8.4. เรียนรู้ศลิปะไทยและศิลปะล้านนา 
8.5. สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะสถาปัตยกรรมตะวันออกได ้

 4 

 
หมายเหตุ  การเขียนจุดสงคก์ารสอน 
1. น าช่ือบทเรียนมาเขียนเป็นจุดประสงค์ทั่วไป  โดย ใช้กริยาน า   รู้    เข้าใจ    น า...........ไปใช้    วิเคราะห์     

สังเคราะห์  ประเมิน เป็นต้น ให้ครอบคลุมหัวข้อทั้งหมดในบทเรียนนี้  หรือไม่ถ้าเขียนยากก็ให้ท าเป็นช่ือบทก็ได้ 
2. น าหัวข้อในแต่ละบทมาเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และต้องสอดคล้องวัตถุประสงค์ทั่วไปของบท  ในข้อ 

1 ดูจากตารางกริยาใช้น า 
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ตารางค ากริยาที่ใช้ในการเขียนจุดประสงค์การสอน 

1) วิชาที่เป็นทฤษฎี (ด้านพุทธิพิสัย) 
จุดประสงค์ทัว่ไป จุดประสงค์เชงิพฤติกรรม 

1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของงาน
สถาปัตยกรรมยุคต่างๆของตะวันตกและตะวันออก 

รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของงานสถาปัตยกรรม
ยุคต่างๆของตะวันตกและตะวันออก 

2. รู้และเข้าใจอารยธรรม อิทธิพลที่มีผลต่องาน
สถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก 

รู้และเข้าใจอารยธรรม อิทธพิลที่มีผลต่องาน
สถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ในการใฝ่รู้ ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 

มีเจตคติและกจินิสัยที่ดี ในการใฝ่รู้ ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 

2) วิชาทีม่ีปฏิบัติ (ด้านทักษะพิสัย) 
จุดประสงค์ทัว่ไป จุดประสงค์เชงิพฤติกรรม 

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมร่วมสมัย และ
ประวัติศาสตร์ คติ ความเช่ือที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบงาน 
สถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออกในยุคต่างๆ 

รู้และเข้าใจเกีย่วกับประวัติความเป็นมาของงาน
สถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก 
 สามารถล าดบัความรู้เกี่ยวกับอารยธรรม อิทธิพลที่มีผล
ต่องานสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก 

3) ทุกรายวิชาต้องมีด้านจิตใจ (ด้านจิตพิสัย) 
จุดประสงค์ทัว่ไป จุดประสงค์เชงิพฤติกรรม 

มีกิจนิสัยในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน เป็น
ระเบียบ รอบคอบและตรงตามก าหนดเวลา 

มีกิจนิสัยในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระเบียบ 
รอบคอบและตรงตามก าหนดเวลา 

มีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ มีส่วนร่วมในการเรียนรู ้
ตระหนัก และค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน ตระหนัก และค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน 
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การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชานี้แบ่งเป็น 8 หน่วย   แยกได้    8   บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะด าเนินการ  ดังนี ้
 
1. วิธีการ   ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยกเป็น 4  ส่วนโดย 

แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี ้
  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 50 คะแนน  หรือร้อยละ 50 
  1.2 ทดสอบกลางภาค 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
  1.3 ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
  1.4 จิตพิสัย  10 คะแนน  หรือร้อยละ 10 

 
2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา  ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง 

  2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
  2.2  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑค์่าระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่า 

      ระดับคะแนน F 
3.2  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
     คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป               ไดร้ะดับคะแนน   A 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75 ไดร้ะดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  70 ไดร้ะดับคะแนน  B 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  65 ไดร้ะดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  60 ไดร้ะดับคะแนน  C 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  55 ไดร้ะดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  50 ไดร้ะดับคะแนน  D 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 ไดร้ะดับคะแนน  F 
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ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 
เล

ขท
ี่บท

เรีย
น   คะแนนรายบทเรียนและน้ าหนักคะแนน 

 
 
 

ชื่อบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน
่วย

 

น้ าหนักคะแนน 

พุทธพิิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

คว
าม

รู้-
คว

าม
จ า

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

สูง
กว

่า 

1 1.  แนะน ำรำยวิชำ 5      

2 2.  สถำปตัยกรรมตะวันตก 5      

3 3.  ยุคก่อนประวัติศำสตร์ 5      

4 4.  สถำปัตยกรรมคลำสสิก (Classical architecture) 5      

5 5.  สถำปตัยกรรมยุคกลำง (Medieval architecture) 5      

6 6. สถำปตัยกรรมฟ้ืนฟูศิลปวิทยำ(Renaissance 

architecture) 

5      

7 7. สถำปัตยกรรมยุคฟื้นฟ ู 5      

8 8. สถำปตัยกรรมตะวันออก 5      

ก คะแนนภาควชิาการ (พทุธิพิสัยและทักษะพิสัย) 40      

ข 
คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เป็นการบูรณาการทุก
หน่วย) 

50 
 

ค คะแนนจิตพสิัย 10 
 รวมทั้งสิ้น 100 

 
หมายเหตุ   

1. การก าหนดคะแนนในรายบท ให้ใช้เวลาที่ใช้ในการสอนมาเป็นตัวแบ่งโดยเทียบเป็น สัดส่วนในการ  
   ก าหนดก็ได ้

      2. การก าหนดคะแนนย่อย ๆ ในแต่ละระดับของพุทธพิสัย(ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใข้ และ 
       สูงกว่า)  ให้ใช้วิธีรวมจ านวนข้อของจุดประสงค์การสอนในแต่ละระดับเข้าด้วยกัน  แล้วเทียบเป็นสัดส่วน 
         ในการก าหนดคะแนนก็ได ้ เช่นหน่วยที่หนึ่ง 10 คะแนน   เมื่อนบัจุดประสงค์ มีระดับความรู้ความจ า 3 ข้อ  
         ความเข้าใจ 9 ข้อ การน าไปใข้ 18 ข้อ เมื่อเทียบสดัส่วนจะได้ความรู้ความจ า 1 คะแนน  ความเข้าใจ 3  
         คะแนน   และการน าไปใข้ 6  คะแนน(ถ้าเป็นทศนิยมให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม)   
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ก าหนดการสอน 
สัปดาห์ที ่ วัน / เดือน คาบที ่ รายการสอน หมายเหต ุ

1   บรรยำย : แนะน ำรำยวิชำ อธิบำยวิธีกำรเรยีนกำรสอน กำรให

คะแนน เกณฑในกำรประเมินผลกำรเรียน 

 

2   อธิบำยควำมส ำคัญของกำรศึกษำวิชำประวัติศำสตร์  
3    กำรก ำหนดยุคสมัยและรูปแบบ(style) อิทธิพลท่ีท ำใหง้ำนศิลปะ

แต่ละยุคแตกต่ำงกัน 

 

4   ยุคก่อนประวตัิศำสตร์ ยุคก่อนประวัตศิำสตร์และเมโสโปเตเมีย

(Prehistoric and Mesopotamian Art) 

 

5   ศิลปะอียิปต์  
6   สถำปัตยกรรมคลำสสิก (Classical architecture) 

สถำปัตยกรรมกรีกโบรำณ (Ancient Greece architecture) 

สถำปัตยกรรมโรมันโบรำณ (Roman architecture architecture) 

 

7   สถำปัตยกรรมยุคกลำง (Medieval architecture) สถำปัตยกรรม

แบบโรมำเนสก์ สถำปตัยกรรมแบบกอธคิ 

 

8   สถำปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวทิยำ (Renaissance architecture) 

สถำปัตยกรรมเรอแนซ็องส์ สถำปตัยกรรมบำโรก (Baroque 

architecture) สถำปัตยกรรมโรโคโค (Rococo architecture 

 

9   สอบกลางภาค  
10   สถำปัตยกรรมยุคฟื้นฟ ูสถำปัตยกรรมฟืน้ฟูคลำสสิก หรือ 

“สถำปัตยกรรมฟืน้ฟูกรีกโรมนั” (Neo-Classical architecture) 

 

11   สถำปัตยกรรมฟื้นฟไูบแซนไทน์ (Neo-Byzantine architecture) 

สถำปัตยกรรมฟื้นฟโูรมำเนสก์ (Neo-Romanesque 

architecture) 

 

12   สถำปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค (Neo-Gothic architecture) 

สถำปัตยกรรมฟื้นฟูเรอเนซองส์ (Neo-Renaissance) 

 

13   สถำปัตยกรรมรีเจนซี (Regency architecture)  
14   สถำปัตยกรรมตะวันออก ศิลปะจนีและอินเดีย  
15   ศิลปะญ่ีปุ่นและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
16   ศิลปะไทยและศิลปะล้ำนนำ  
17   สรุปประวตัิศำสตร์สถำปัตยกรรมในยุคต่ำงๆ  
18   สอบปลายภาค   
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บรรณานุกรม 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก 


