
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี) 

 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี) 

 สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตร 4 ปี) 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) 
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 

 



หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 5 ปี) 
 

ชื่อหลักสูตร > สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 
อักษรย่อ     > สถ.บ. สถาปตัยกรรม (จ านววนวมมนนวอยยกวนา 166 หนวนวยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสตูร 

มุนงผลิตบัณฑิตที่มีความรูอ ความสามารถดอานววชิาการ และการประกยบวิชาชีพสถาปัตยกรรม สามารถ
ปฏิบัติงานวตามสาขาทีม่ดอศึกษา สามารถเรียนวรูอและใชอความรูอนวัน้วตยบสนวยงความตอยงการขยงชุมชนว สังคม และ
ประเทศชาตมิดอ 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

เป็นวหลักสูตรวิชาชีพที่มดอรับการรับรยงจากสภาสถาปนวิก และเนวอนววชิาดอานวการยยกแบบสถาปตัยกรรม           
งานวระบบยาคาร โครงสรอางปรชัญา สุนวทรียศาสตร์สัมมนวาทางสถาปัตยกรรม การวิจัยและวิทยานวิพนวธ์              
ทางสถาปัตยกรรม 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นวมปตามขอยบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม วนาดอวยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2557 หมวด 3 ขอย 
11 โดยตอยงเปน็วผูอส าเร็จการศึกษาชัน้วมัธยมศึกษาตยนวปลายหรืยเทียบเทนา เป็นวผูอมีความประพฤติดีมมนเป็นวโรคที่จะเป็นว 
ยุปสรรคตนยการศึกษาและมีคุณสมบัติยื่นวครบถอวนวตามที่มหาวิทยาลัยก าหนวด 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาตนยทั้งในวระดับที่สงูขึ้นวดอานวสถาปัตยกรรมหรืยสาขาที่เก่ียวขอยงทั้งในวระดับมหาบัณฑิต             
และดุษฏีบัณฑิต เชนนว การยยกแบบเมืยงและชุมชนว การยยกแบบสถาปัตยกรรมภายในวศลิปศาสตร์ สามารถศึกษาตนย 
ในวสถาบนัวยุดมศึกษาขยงรัฐและเยกชนวทั้งภายในวและตนางประเทศ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

สามารถประกยบยาชีพใหอบริการดอานวการวางผังเมืยง และการยยกแบบสถาปัตยกรรม การกนยสรอางยาคาร
กับหนวนวยงานวรัฐบาล เยกชนวและประกยบยาชพียิสระมดอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชา สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ป)ี 
 
ชื่อหลักสูตร > สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมผังเมืยง 
อักษรย่อ     > สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมืยง (จ านววนวมมนนวอยยกวนา 172 หนวนวยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสตูร 

มุนงเนวอนวศึกษาดอานวเศรษฐกิจเมืยง ภูมิศาสตร์วิเคราะห์ ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเมืยง และชมุชนวเมืยง  
การวางผังเมืยงและผังภาค ยยกแบบภูมิทัศนว ์ยยกแบบเคหการ การประเมินวทางสุนวทรียศาสตร์ การวิเคราะห์       
ภูมิลักษณ์ การใชอประโยชนว์ที่ดนิว และโครงสรอางสาธารณูปการ การวางผังบริเวณการวางผังแมนบท วิทยานวิพนวธ ์
สถาปัตยกรรมเมืยงและชุมชนว 
 
จดุเดนนวขยงหลักสตูร 

เป็นวหลักสูตรวิชาชีพที่มดอรับการรับรยงจากสภาสถาปนวิก มุนงผลติบัณฑิตที่มีความรูอความสามารถดอานววิชาการ 
เนวอนวการยยกแบบวางผังกลุนมยาคารการวางผงัเมืยงและชุมชนว การจัดสรรสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ               
การยยกแบบภูมิสถาปัตยกรรม การยยกแบบยาคาร หรืยงานวสถาปัตยกรรมขนวาดเล็ก 
 
คณุสมบตัขิยงผูอเขอาศกึษา 

เป็นวมปตามขอยบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม วนาดอวยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2557 หมวด 3           
ขอย 11 โดยตอยงเป็นวผูอส าเร็จการศึกษาชั้นวมัธยมศึกษาตยนวปลายหรืยเทียบเทนา เป็นวผูอมีความประพฤติดีมมนเป็นวโรค          
ที่จะเป็นวยุปสรรคตนยการศึกษา และมีคุณสมบตัิยื่นวครบถอวนว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนวด 
 
แนววทางการศกึษาตนย 

สามารถศึกษาตนยในวระดบัปริญญาโทและปริญญาเยกทั้งในวประเทศและตนางประเทศ 
 
แนววทางการประกยบยาชพี 

สามารถประกยบยาชีพดอานวการวางผังและการพฒันวากายภาพชมุชนวเมืยงการยยกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
สามารถท างานวมดอทั้งภาครัฐ เชนนว กรมโยธาธิการและผังเมืยง กยงชนางเทศบาล ยงค์การบริหารสนวนวจังหวัด ยงค์การ
บริหารสนวนวต าบลหรืยในวภาคเยกชนว ยาทิ ที่ปรึกษาในวดอานวการยยกแบบและวางผัง บริษัทสถาปนวิกหรืยการประกยบ
ยาชีพยิสระ เชนนวรับยยกแบบงานวยาคาร หรืยงานวสถาปัตยกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายในว (หลกัสตูร 5 ป)ี 
 
ชืย่หลกัสตูร > สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายในว 
ยักษรยนย    > สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายในว (จ านววนวมมนนวอยยกวนา 161 หนวนวยกิต) 
 
ขยบเขตเนวืย้หาขยงหลักสตูร 

แนววความคิดและเกณฑ์ในวการยยกแบบสถาปัตยกรรมภายในวการยยกแบบ การยยกแบบเครื่ยงเรืยนว 
โครงสรอางสถาปัตยกรรมภายในวเทคโนวโลยีการกนยสรอางยาคาร คยมพิวเตยร์เพื่ยการยยกแบบ การยยกแบบ 
จัดสวนว วิทยานวิพนวธท์างสถาปัตยกรรมภายในว 
 
จดุเดนนวขยงหลักสตูร 

ผลิตบัณฑิตใหอมีความรูอความสามารถในวการประกยบวิชาชีพมทีกัษะในวทางสรอางสรรค์งานวทางสถาปัตยกรรม
ภายในว นว าหัตกรรมและวัสดุทอยงถิ่นวมาประยุกต์ใชอใหอเกิดความสยดคลอยง กับสภาพแวดลอยม สามารถแกอมขปัญหา 
และรับใชอสงัคมชุมชนว ใหอเป็นวสังคมที่พึ่งพาตนวเยงมดอ รวมทั้งสามารถบริการวิชาการ เพื่ยพัฒนวาศิลปหัตถกรรมพื้นวบอานว
ใหอเขอาสูนระบบธุรกิจมดอยยนางมีคุณภาพ 
 
คณุสมบตัขิยงผูอเขอาศกึษา 

เป็นวมปตามขอยบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม วนาดอวยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2557 หมวด 3          
ขอย 11 โดยตอยงเป็นวผูอส าเร็จการศึกษาชั้นวมัธยมศึกษาตยนวปลายหรืยเทียบเทนา เป็นวผูอมีความประพฤติดีมมนเป็นวโรค           
ที่จะเป็นวยุปสรรคตนยการศึกษา และมีคุณสมบตัิยื่นวครบถอวนว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนวด 
 
แนววทางการศกึษาตนย 

สามารถศึกษาตนยในวระดบัปริญญาโทและปริญญาเยกทั้งในวประเทศและตนางประเทศ 
 
แนววทางการประกยบยาชพี 

สามารถประกยบยาชีพในวดอานวการยยกแบบสถาปัตยกรรมภายในวยาคารตนางๆ กับหนวนวยงานวภาครัฐและ
เยกชนว หรืยประกยบยาชีพยิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิานวฤมติศลิป์ 
 
ชืย่หลกัสตูร > ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวฤมิตศิลป ์
ยักษรยนย     > ศป.บ.นวฤมิตศิลป์ (จ านววนวมมนนวอยยกวนา 138 หนวนวยกิต) 
 
ขยบเขตเนวืย้หาขยงหลักสตูร 

การยยกแบบนวิเทศศิลป ์การยยกแบบผลิตภัณฑ์หัตถยุตสาหกรรม การยยกแบบแฟชั่นวและสิ่งทย มุนงเนวอนวการ
เรียนวการสยนวในวดอานวศิลปะมทยคยมพิวเตยร์ส าหรับการยยกแบบ การผลิตภาพยนวตร์และวีดีทัศนว์ การฝึกงานววิชาชพี 
สัมมนวา ทัศนวศิลป ์เรขศิลป์ หัตถศิลป์ มัณฑนวศลิป ์ศิลปะยุตสาหกรรมยยกแบบนวฤมิตศิลป์ 
 
จดุเดนนวขยงหลักสตูร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิานวฤมิตศิลป์เป็นวการศึกษาผสมผสานวภูมิปัญญาทอยงถิ่นวกับยงค์
ความรูอและวิทยาการสมัยใหมน ในวการผลิตบัณฑิตใหอมีความรูอ มีคุณธรรมและมีความสามารถตนยยยดและเชื่ยมโยงกับ 
การเปลี่ยนวแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมขยงชาติ โดยธ ารงมวอซึ่งวัฒนวธรรมมทย 
 
คณุสมบตัขิยงผูอเขอาศกึษา 

เป็นวมปตามขอยบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม วนาดอวยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2557 หมวด 3                
ขอย 11 โดยตอยงเป็นวผูอส าเร็จการศึกษาชั้นวมัธยมศึกษาตยนวปลายหรืยเทียบเทนา เป็นวผูอมีความประพฤติดีมมนเป็นวโรค 
ที่จะเป็นวยุปสรรคตนยการศึกษา และมีคุณสมบตัิยื่นวครบถอวนว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนวด 
 
แนววทางการศกึษาตนย 

สามารถศึกษาตนยในวระดบัทีสู่งขึน้ว ทางการยยกแบบนวิเทศศิลป์ยยกแบบผลิตภัณฑ์หัตถยุตสาหกรรม 
ยยกแบบแฟชั่นวและสิ่งทยและหลักสูตรที่เก่ียวขอยง ในวสถาบนัวทั้งในวและตนางประเทศ 
 
แนววทางการประกยบยาชพี 

1. นวักยยกแบบสิ่งพิมพ์, นวักยยกแบบโฆษณา, นวักยยกแบบกราฟิก 
2. นวักยยกแบบเสื้ยผอาเครื่ยงแตนงกาย, นวักยยกแบบลายผอาและสิ่งทย,สมตลิสต ์
3. นวักยยกแบบผลิตภัณฑ,์ นวักยยกแบบเครื่ยงเรืยนว, นวักยยกแบบขยงตกแตนงบอานว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาภมูิสถาปตัยกรรม 
 
ชืย่หลกัสตูร > ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ป)ี 
ยักษรยนย    > ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (จ านววนวมมนนวอยยกวนา 160 หนวนวยกิต) 
 
ขยบเขตเนวืย้หาขยงหลักสตูร 

ภูมิสถาปนวิกขยงหนวนวยงานวขยงรฐัและเยกชนว ซึ่งสามารถประกยบยาชีพดอานวการยยกแบบสวนวสาธารณะ 
งานวยยกแบบสวนวประดับและยยกแบบปลูกตอนวมมองานวกนยสรอางบริหารจัดการและบ ารุงรักษาภมูิทัศนว์ระดับตนางๆ          
งานววางแผนวฟื้นวฟูสภาพแวดลอยม งานวดอานวการวิเคราะห์ทรัพยากร งานวดอานวการวางแผนวที่ดินวงานวดอานวผังเมืยง            
งานวดอานวการเคหะ งานววางแผนวนวันวทนวาการ งานวดอานวการยยกแบบตกแตนงเมืยง งานวยยกแบบและวางแผนวทางหลวง 
งานวยนวุรักษ์ธรรมชาติศิลปกรรม และสถานวที่ส าคัญทางประวัติศาสตร ์
 
จดุเดนนวขยงหลักสตูร 
 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภูมิสถาปัตยกรรม เป็นวการศึกษาสภาพแวดลอยมรยบๆ
ยาคาร สิ่งกนยสรอางทัง้หลาย รวมถึงการจัดสภาพบรรยากาศตนางๆที่จะสนงผลตนยการจัดการศึกษาเป็นวแหลนงเรียนวรูอ 
 
คณุสมบตัขิยงผูอเขอาศกึษา 

เป็นวมปตามขอยบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม วนาดอวยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2557 หมวด 3                
ขอย 11 โดยตอยงเป็นวผูอส าเร็จการศึกษาชั้นวมัธยมศึกษาตยนวปลายหรืยเทียบเทนา เป็นวผูอมีความประพฤติดีมมนเป็นวโรค 
ที่จะเป็นวยุปสรรคตนยการศึกษา และมีคุณสมบตัิยื่นวครบถอวนว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนวด 
 
แนววทางการศกึษาตนย 

สามารถศึกษาตนยในวระดบัปริญญาโทและปริญญาเยก ทั้งในวประเทศและตนางประเทศ 
 
แนววทางการประกยบยาชพี 

ภูมิสถาปนวิกขยงหนวนวยงานวขยงภาครัฐและเยกชนว ซึ่งสามารถประกยบงานวดอานวการยยกแบบสวนวสาธารณะ 
งานวยยกแบบสวนวประดับและยยกแบบปลูกตอนวมมอ งานวกนยสรอางบริหารจัดการและบ ารุงรักษางานวภูมิทัศนว์ระดบัตนางๆ 
งานววางแผนวฟื้นวฟูสภาพแวดลอยม งานวดอานวการวิเคราะห์ทรัพยากร งานวดอานวการวางแผนวที่ดินว งานวดอานวผงัเมืยง งานว
ดอานวเคหะการ งานววางแผนวนวันวทนวาการ งานวดอานวการยยกแบบตกแตนงเมืยง งานวยยกแบบและวางแผนวทางหลวง งานว
ยนวุเคราะห์ธรรมชาติ  ศิลปกรรม และสถานวที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาการจดัการงานวกนยสรอาง 
 
ชืย่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวกนยสรอาง (หลักสูตร 4 ปี) 
ยักษรยนย    > วท.บ. การจัดการงานวกนยสรอาง (จ านววนวมมนนวอยยกวนา 120 หนวนวยกิต) 
 
ขยบเขตเนวืย้หาขยงหลักสตูร 

มุนงผลิตบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการงานวกนยสรอาง เพื่ยรับใชอสังคม ที่มีความรูอความสามารถ บูรณาการ  
การบริกหารโครงการและใชอเทคโนวโลยีใหอมดอมาตรฐานว เพื่ยการพัฒนวายุตสาหกรรมกนยสรอางมทยสูนความเป็นวสากล 
 
จดุเดนนวขยงหลักสตูร 
 เป็นวหลักสูตรที่สยดคลอยงกับความตอยงการบุคลากรในวภาคยุตสาหกรรมกนยสรอาง ที่ตอยงการบุคลากรที่มี
ความรูอ ความสามารถในวการควบคุมงานวกนยสรอาง วางแผนวงานวงานวกนยสรอางและบริหารโครงการกนยสรอาง เพื่ยพัฒนวา
ยุตสาหกรรมกนยสรอางใหอมดอมาตรฐานวสากล มีความสามารถและศักยภาพในวการแขนงขันวในวระดบันวานวาชาติ 
 
คณุสมบตัขิยงผูอเขอาศกึษา 

เป็นวมปตามขอยบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม วนาดอวยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2557 หมวด 3                
ขอย 11 โดยตอยงเป็นวผูอส าเร็จการศึกษาชั้นวมัธยมศึกษาตยนวปลายหรืยเทียบเทนา เป็นวผูอมีความประพฤติดีมมนเป็นวโรค 
ที่จะเป็นวยุปสรรคตนยการศึกษา และมีคุณสมบตัิยื่นวครบถอวนว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนวด 
 
แนววทางการศกึษาตนย 

ศึกษาตนยในวระดับปริญญาโทและปริญญาเยก ทั้งในวและตนางประเทศ 
 
แนววทางการประกยบยาชพี 

ผูอส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนวี้สามารถประกยบยาชีพมดอทั้งภาครัฐ เยกชนว และรัฐวิสาหกิจ เชนนว กรม           
โยธาธิการและผังเมืยง พนวักงานวยงค์การปกครยงสนวนวทอยงถิ่นว ขอาราชการพลเรืยนวสามัญ ธุรกิจสนวนวตัวตลยดจนว
โรงงานวยุตสาหกรรมตนางๆ เป็นวตอนว เชนนว ผูอจัดการประมาณราคากนยสรอาง ผูอจัดการควบคุมตอนวทุนว ผูอจัดการฝ่าย 
BIM ผูอควบคุมโครงการ นวักบริหารสัญญา เจอาหนวอาที่วางแผนวงานว ผูอจัดการควบคุมคุณภาพ เจอาหนวอาที่เรนงรัดงานว 
ผูอจัดการกนยสรอาง (CM) ผูอจัดการฝ่ายเขียนวแบบ ผูอจัดการโครงการ (PM) ผูอจัดการดอานวควบคุมเยกสาร ผูอจัดการ
ดอานวความปลยดภัยโครงการ ขอาราชการครู 

 
 

 
 


