
แนวขอสอบ PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมทีเ่คยมมีา 

ความสําคัญของ “ความถนัดทางสถาปตยกรรม” หรือ 

“PAT 4” 

TCAS สําหรับคณะสถาปตยกรรมศาสตร

LANDSCAPE AND TROPICAL DESIGN

โครงสรางสถาปตยกรรมและโครงสรางสถาปตยกรรมไทย

ISOMETRIC SHADE & SHADOW

SYMBOL & LOGO       

PATTERN

ฟสกิสและคณิตศาสตรสาํหรบัความถนัดทางสถาปตยกรรม    

การแกปญหาเฉพาะหนาในความถนัดทางสถาปตยกรรม

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทยและตะวันตก 

องคประกอบศิลป

องคประกอบ PERSPECTIVE 

PERSPECTIVE 

SKETCH DESIGN               

POSTER                                                                                                                 

ตัวอยาง PORTFOLIO

แนวขอสอบ PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรม

เฉลยแนวขอสอบ PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรม

แนะแนว PAT 4 

ความถนัด

ทางสถาป�ตยกรรม

 9

15

19

23

28

35

48

51

56

62

75

100

107

117

139

141

143

162

180

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

(ส�วนย�อย) ความถนัด

ทางสถาป�ตยกรรม

ภาคปฏิบัติความถนัด

ทางสถาป�ตยกรรม

ภาคปฏิบัติความถนัด

ทางสถาป�ตยกรรม

ÊÒÃºÑÞ

page_1-192.indd   5 11/22/19   2:27 PM



GUIDEBOOK 

ปลุกความถนัดทางสถาป�ตย�
6

นองๆ คงเคยไดยินรุนพี่หลายคนเลาตอกันมาวา “สถาปตยเปนคณะที่เรียนเหนื่อยมาก ตองอดหลับ

อดนอน จบไปทํางานก็เครียด” ฟงเผินๆ ดูเหมือนจะไมมีอะไรดีสักอยาง พี่เลยอยากแนะนําใหนองๆ ได

รูจักกับอกีแงมมุหน่ึงของการเรยีนสถาปตยและการทาํงานเปนสถาปนิก กอนทีน่องจะเขาไปใชชวีติอยูกับ

มันถึง 5 ป

ความเจงของสถาปตยไมไดอยูที่คุณวาดภาพอะไรออกมา แตความสุดยอดของสถาปตยมันอยูที่คุณ

สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีใหกับชีวิตคนไดมากนอยแคไหน ใครๆ ก็เคยเห็นตึก แตความ

ทาทายคอื “ตกึแบบไหนที่ไมมีใครเคยเห็น” น่ีเปนสิง่ทีป่รากฏใหเห็นในผลงานหลายๆ ชิน้ที่ไดรับการยอมรบั

ในระดับโลก ยกตัวอยางเชน

Ê¶Ò»̃µÂ�à»š¹ÁÒ¡¡Ç‹ÒÍÒ¤ÒÃ (à¡ÃÔè¹¹íÒàºÒæ ¡‹Í¹à¢ŒÒà¹×éÍËÒ)

หากจะออกแบบโบสถหรอืหองสวดมนตสกัหอง ใครๆ ก็คงคดิวาจะตองประดบัตกแตงอยางสวยงาม

และหรูหรา ดังน้ันสิ่งที่ตองถามเปนอันดับแรกเลยคือ งบประมาณในการกอสราง ถาไมมีงบประมาณที่

เพียงพอ สถาปนิกหลายคนคงโบกมือบายบาย แตเมื่อเห็นงานของอันโด เราจึงเขาใจวางบประมาณไมใช

เรื่องสําคัญเลย สําคัญคือ สถาปนิกตีโจทยไดมากแคไหน 

CHURCH OF THE LIGHT เปนโบสถที่แสดงใหเห็นถึงความเรียบงายของโบสถ ในสไตลของ

คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนตไดชัดเจน โดยไฮไลตของงานอยูตรงการนําเอาผนังคอนกรีต 4 แผน

มาตอกันจนกลายเปนลักษณะคลายไมกางเขน และออกแบบใหแสงสองเขามาในหอง จนถูกเรียกวา 

CHURCH OF THE LIGHT ตามชื่อของผลงาน

CHURCH OF THE LIGHT (¼Å§Ò¹¢Í§·Ò´ÒâÍÐ ÍÑ¹â´)

“สุดยอดของการใชแสงและเงาใหเปน

ประโยชน”

 ปจจุบัน CHURCH OF THE LIGHT ไมใช

แคโบสถที่ใชประกอบพิธีทางศาสนาเทาน้ัน แตยัง

เปนแหลงทองเทีย่วของเมอืงอบิารากิ ประเทศญีปุ่น

ดวย
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“พระเจาทรงสถิตอยูกับเรา” 

สัญลักษณที่ใชธรรมชาติสรางสรรคเปนผลงาน
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แนะแนว PAT 4 ความถนัดทางสถาป�ตยกรรม

การวางแผนเปนสิ่งสําคัญในการตอสู เหมือนการชกมวย ถานักมวยไดรับการแนะนําที่

ถูกตอง ไดผูฝกสอนทีด่ ีไดรูวาเวลาจะไปชกมวย ชกอยางไรถึงจะไดรับชยัชนะทีเ่ดด็ขาด เพราะ

ถาชกไปเร่ือยๆ โดยไมมีจุดหมาย ก็ไมตางอะไรกับการชกเพื่อสุขภาพเทาน้ัน การวางแผน

ที่ดียอมนํามาซึ่งความสําเร็จ ซึ่งเปนหน่ึงสิ่งในหลายๆ ปจจัยที่จําเปนและขาดเสียมิได ใน

การตอสูครั้งนี้

“á¼¹¡ÒÃ·Õè´Õ ¼Ù½ƒ¡ÊÍ¹·Õè´Õ ËÁÑè¹½ƒ¡½¹

¹Ñè¹áËÅÐàÊŒ¹·Ò§¾ÔªÔµ¤ÇÒÁ½˜¹”
é
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1. ยุคกอน PAT 4 คือ ยุคที่ใชระบบการสอบ ENTRANCE ADMISSION (A-NET, O-NET) 

ยุคนี้ถึงจะเปลี่ยนชื่อระบบการสอบเขาอยางไร แตเนื้อหาของตัวขอสอบ “ความถนัดทางสถาปตยกรรม” 

ไมเคยเปลีย่น เรยีกไดวา ขอสอบความถนัดทางสถาปตยกรรมจากป พ.ศ. 2529-2551 ซึง่นานกวา 23 ปน้ัน 

ขอสอบเปนแบบน้ีมาตลอด ถาจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแควา ปน้ีวาดรูปเยอะหนอย หรือปน้ีวาดรูป

นอยหนอย แตสวนมากแลวจะอยูที่สัดสวนตามนี้

30% 70%

กอนอื่นพี่ตองขอออกตัววา พี่เปนคนเขียนหนังสือเก่ียวกับสถาปตยและศิลปะ โดยอาจจะมี

หลายชื่อตางกันไป เชน ครูพี่ตึก อนวัช กลวยไม ณ อยุธยา หรือ 2BEE school of art ซึ่งหลาย

เลมในชือ่เหลาน้ี พีเ่คยเขยีนถึงขอสอบความถนัดทางสถาปตยกรรมยอนหลงั ตัง้แตเคยมวีชิา “ความถนัด

ทางสถาปตยกรรม” ขึ้นมา น่ันคือต้ังแตป พ.ศ. 2529 ทําใหพี่เคยเห็นขอสอบวิชาน้ีแทบทั้งหมด

จนถึงปจจุบัน จึงการันตีไดเลยวา พี่มีความรูเพียงพอที่จะสามารถวิเคราะหแนวทางขอสอบในปลาสุด

ใหนองๆ ไดศึกษากัน

กอนจะมาเปน PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมน้ัน วิชาน้ีถูกเรียกวา “ความถนัดทาง

สถาปตยกรรม” อยูแลว เพียงแตเปลี่ยนรูปแบบของขอสอบพอสมควร แตเนื้อหาใกลเคียงเดิม

พี่ขอแบงขอสอบเปน 2 ยุคนะครับ คือ 

á¹Ç¢ŒÍÊÍº PAT 4 ¤ÇÒÁ¶¹Ñ́ ·Ò§Ê¶Ò»̃µÂ¡ÃÃÁ·Õèà¤ÂÁÕÁÒ

¢ŒÍÊÍº·ÄÉ®Õ (µÑÇàÅ×Í¡) ¢ŒÍÊÍº» Ô̄ºÑµÔ (ÇÒ´ÃÙ») 
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เพียงแต....ไมวายังไง ก็วาดรูปเยอะเสียเหลือเกิน

ขอสอบภาคปฏิบัติจะมีการวาดรูปแบบตางๆ นานา แตที่พวกเราถือวาเปนขอใหญๆ หรือไดคะแนน

เยอะๆ จะมีอยูประมาณ 4 แบบ คือ

1) PERSPECTIVE (การเขียนภาพบรรยากาศ)

2) SKETCH DESIGN

3) POSTER (การเขียนสื่อสิ่งพิมพ)

4) MAP (การเขียนแผนที่)

กอนจะมี PAT 4 บางปที่สอบก็ไมไดมีขอใหญแคขอเดียวเหมือนในปจจุบัน บางปมาพรอมกัน 4 ขอ

รวด นอกจากนั้นยังมีขอปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ อีก บางทีตองลงสีดวย บางทีเปลี่ยนขนาดกระดาษจาก A4 

ไปใช A3 แตอยางไรก็ตาม พอเปลี่ยนเปน PAT 4 แลว การลงสีก็ยังไมเคยปรากฏขึ้นมาเลยครับ ใน

สมัยกอนนั้นขอสอบแตละปมีเยอะมาก เวลาจึงเปนเรื่องสําคัญมาก PERSPECTIVE บางรูป ในการสอบ

ตองใชเวลาไมเกิน 30 นาที เพราะถาเกินก็จะไปกระทบการทําขออื่น ดังนั้นตองเนนทันเวลา

¢ŒÍÊÍºàÂÍÐáºº
¢ŒÒÁ¹íéÒ¢ŒÒÁ·ÐàÅ
¡Ñ¹àÅÂ·Õà´ÕÂÇ
......!!!

ÊÍº¡ÃØ§à·¾¡ÃÐ´ÒÉ
¢ŒÍÊÍºÂÒÇ¨Ð¶Ö§ªÅºØÃÕ
áÅŒÇÁÑé§...

อีก
5 นาที

¨ÒÃÂ�¤ÃÑº
µÒÂä»áÅŒÇ
¤¹¹Ö§¤ÃÑº

äÁ‹µŒÍ§Ê¹ã̈ !!!
äÁ‹ÁÕàÇÅÒË‹Ç§ã¤ÃáÅŒÇ
à´ÕëÂÇ¨ÐµÒÂ¡Ñ¹·Ñé§ËŒÍ§...
ãËŒµÒÂà»š¹¤¹æ ä»!!!
à´ÕëÂÇàÍÒ¸§ªÒµÔ
¤ÅØÁ¶×ÍÇ‹Òà»š¹à¡ÕÂÃµÔ
¡Ñº·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅŒÇ
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สวนเรื่องที่ออกขอสอบในยุคกอนที่จะเปน PAT 4 นั้นมีมากมายดังตอไปนี้

1. PERSPECTIVE                         

2. SKETCH DESIGN

3. POSTER                               

4. MAP

5. LOGO & SYMBOL                    

6. ISOMETRIC

7. STORY BOARD                        

8. การแกปญหาเฉพาะหนาในการวาดรูป                  

9. ออกแบบตัวละคร                          

10. ออกแบบตัวอักษร  

11. สถาปตยกรรมไทย                    

12. ISOMETRIC (SHADE & SHADOW)   

หัวขอทั้งหมดนี้จึงเปนโครงสรางใหกับหลักสูตร “ความถนัดทางสถาปตยกรรม” โครงการติวตางๆ 

รวมทัง้หลกัสตูรการเขยีนหนังสอื “ความถนัดทางสถาปตยกรรม” ทีเ่ห็นในทองตลาดทัว่ไป รวมทัง้หลกัสตูร 

“ความถนัดทางสถาปตยกรรม” ของสถาบันติวตางๆ ในปจจุบันอีกดวย

¾ÕèµÖ¡¤ÃÑº! ¤ØŒÁäËÁ¡Ñº
¡ÒÃµŒÍ§àÃÕÂ¹ÃÙŒ¢¹Ò´¹Õé!?

¹ŒÍ§ÃÙŒÁÑéÂ! Ç‹ÒàÃÒµŒÍ§àÃÕÂ¹
¤³Ôµ 22 º· ¨Ò¡ Á.4-6 
à¾×èÍ·íÒ¢ŒÍÊÍºäÁ‹à¡Ô¹ 40 ¢ŒÍ 
à©ÅÕèÂáÅŒÇº·ÅÐ 2 ¢ŒÍ 
¨Ò¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ 3 »‚ (Á.4-5-6)

áÅŒÇ¶ŒÒàÃÒÍ‹Ò¹º·¹Ö§áÅŒÇÍÍ¡ÊÍº
2 ¢ŒÍºŒÒ§ ÁÑ¹¤ØŒÁ¡Ñ¹äËÁ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ

ÇÔªÒàËÅ‹Ò¹Õéà»š¹ÇÔªÒä»µ‹ÍÂÍ´
ã¹¤³Ð¹Õé́ ŒÇÂ áÅŒÇºÒ§¢ŒÍÁÒ¡¡Ç‹Ò
10 ¤Ðá¹¹´ŒÇÂ ¾ÕèÇ‹Ò "ÁÑ¹¤ØŒÁ¹Ð"

¡ç¨ÃÔ§¹Ð!

13. ความรูรอบตัว                            

14. ความรูสถาปตยกรรมเบื้องตน 

15. สถาปตยกรรมเขตรอน                   

16. ภูมิสถาปตยกรรม 

17. ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทย             

18. ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก 

19. องคประกอบศิลปภาคทฤษฎี               

20. องคประกอบศิลปภาคปฏิบัติ

21. การแกปญหาเฉพาะหนาในภาคทฤษฎี  

22. COLOR 

23. อื่นๆ
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2. ยคุ PAT 4 คอื ยคุปจจุบนัทีน่องกําลงัพบเจออยูครบั PAT 4 น้ันถูกตดัทอนบทเรยีนลงมามาก 

แลวเพิ่มเร่ืองเขาไป แตบางเรื่องที่ใสเขาไปก็มักถูกดึงแนวคิดการสรางขอสอบมาจากยุคกอนที่จะเปน 

PAT 4 

  µÑÇÍÂ‹Ò§  á¹Ç¤Ố ¢ŒÍÊÍºà¡‹Ò·Õè¹íÒ¡ÅÑºÁÒ»ÃÑº»ÃØ§ãËÁ‹

    เมื่อเปรียบเทียบขอสอบเกาและใหมในป 2539 และ 2559 โจทยคือ ใหตอเติมเสนและระนาบ 

เพื่อใหเกิดรูปตามหัวขอที่กําหนดให

         ขอสอบ PAT 4 ป พ.ศ. 2559         ขอสอบ ENTRANCE ป พ.ศ. 2539

โจทยลักษณะนี้มีทั้งหมด 3 ขอ 

ขอละ 2 คะแนน

คะแนนเต็มวิชา 100 คะแนน

โจทยลักษณะนี้มีทั้งหมด 4 ขอ 

ขอละ 15 คะแนน

คะแนนเต็มวิชา 300 คะแนน

*ขอสอบป 2539 (ENTRANCE) ตางจากขอสอบป 2559 (PAT 4) 

ในเรื่องของจํานวนขอ สัดสวนคะแนน และรูปแบบของโจทยที่เปลี่ยนไปเล็กนอย*

30% 70%

¢ŒÍÊÍº·ÄÉ®Õ (µÑÇàÅ×Í¡) ¢ŒÍÊÍº» Ô̄ºÑµÔ (ÇÒ´ÃÙ») 

¢ŒÍÊÍº¢Í§ PAT 4 ¨Ðà»š¹áºº¹Õé

ÊÑµÇ� ÊÑµÇ�

         ขอสอบ PAT 4          ขอสอบ PAT 4          ขอสอบ PAT 4 
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โดยแบงแยกยอยเปนแบบนี้ (ขอมูลลาสุด พ.ศ. 2562)

   ¢ŒÍÊÍº·ÄÉ®Õ    

   - ตัวเลือก 20 ขอ (60 คะแนน)

   - ตัวเลือกบท ISOMETRIC 10 ขอ (30 คะแนน)

   ¢ŒÍÊÍºÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ

   - PATTERN 1 ขอใหญ แบงเปน 2 ขอยอย (ขอละ 30 คะแนน รวม 60 คะแนน)

   - ISOMETRIC (SHADE & SHADOW) 1 ขอ (ขอละ 30 คะแนน)

   - PERSPECTIVE 1 ขอ (ขอละ 60 คะแนน)

   - LOGO & SYMBOL 1 ขอใหญ แบงเปน 4 ขอยอย (ขอละ 15 คะแนน รวม 60 คะแนน)

¨Ð·íÒÊ§¤ÃÒÁ·Ñé§·Õ 
¢ŒÍÁÙÅµŒÍ§´Õ 
µŒÍ§ÇÒ§¡ÅÂØ·¸� 
ãËŒª¹ÐµÑé§áµ‹ ã¹ 
¡ÃÐ´ÒÉ! ¶Ö§¨Ð 
ª¹Ð...¨íÒäÇŒ¹Ð¹ŒÍ§

ÅØÂ! àÅÂ

¢ÍÃÑº

ÂÑ§ä§àªÔÞ·Õè 
2BEE school of art 

ä´ŒàÊÁÍ¹Ð
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ขอมูลยอนหลัง หัวขอที่เคยออกขอสอบตั้งแต PAT 4 พ.ศ. 2552-ปจจุบัน

การลงสีไมเคยออกใน PAT 4 เลย เพราะในกระดาษคําตอบยํ้าเสมอวา หามลงปากกาซึมทะลุและ

หามลงสี จากกระดาษคําตอบ 1 แผน จะแบงเปน 2 หนา

¡ÃÐ´ÒÉ¤íÒµÍº¢ŒÍ 1
¡Ñº¢ŒÍ 2 ÍÂÙ‹ ã¹á¼‹¹
à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¶ŒÒÅ§ÊÕËÃ×ÍãªŒ
»Ò¡¡ÒËÁÖ¡«ÖÁ ·ÐÅØä»
¨Ð·íÒãËŒ´ÙäÁ‹ÃÙŒàÃ×èÍ§

Ë¹ŒÒ·Õè 1 Ë¹ŒÒ·Õè 2

¡ÃÐ´ÒÉ¤íÒµÍº

OH 
MY GOD!

1. PERSPECTIVE   

2. SKETCH DESIGN แบบยอ

3. POSTER   

4. LOGO & SYMBOL

5. ISOMETRIC   

6. STORY BOARD

7. สถาปตยกรรมไทย   

8. ISOMETRIC (SHADE & SHADOW)

9. PATTERN    

10. ความรูสถาปตยกรรมเบื้องตน

11. สถาปตยกรรมเขตรอน   

12. ภูมิสถาปตยกรรม

13. ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทย  

14. ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก

15. การแกปญหาเฉพาะหนาในภาคทฤษฎี 

16. ฟสิกสและคณิตศาสตรเบื้องตน
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ความถนัดทางสถาปตยกรรม หรือ PAT 4 เปนวิชาศิลปะวิชาเดียวที่สามารถพาเราไปยังคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรได 6 สาขา คือ

1. สาขาสถาปตยกรรม ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร ไมวาจะเปนอาคารชนิดใดก็ตาม เชน 

บาน โรงเรียน คอนโดมิเนียม ศูนยการคา และสิ่งกอสรางตางๆ อีกมากมายนับไมถวน เหมาะสําหรับนอง

ที่สนใจงานประเภทการดูองคประกอบรวมในเรื่องของอาคาร

2. สาขาสถาปตยกรรมภายใน ศึกษาเก่ียวกับการออกแบบภายในอาคาร เชน บาน โรงเรียน 

คอนโดมิเนียม ศูนยการคา ทั้งยังมีเรื่องงานระบบอาคารตางๆ อีกมากมาย รวมทั้งปรับแตงรูปแบบตาม

ความตองการของลูกคา เหมาะสําหรับนองที่สนใจงานประเภทการดูองคประกอบเฉพาะจุดในแตละสวน

ของอาคาร

¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ “¤ÇÒÁ¶¹Ñ́ ·Ò§Ê¶Ò»̃µÂ¡ÃÃÁ” ËÃ×Í “PAT 4”
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3. สาขาภูมิสถาปตยกรรม ศึกษาเก่ียวกับการออกแบบโดยรอบของอาคาร ไมใชแคเฉพาะสวน

เทาน้ัน ภูมสิถาปตยกรรมเปนขอบเขตงานที่ใหญมาก แตบางทเีราไมไดสงัเกต ตวัอยางของงานประเภทน้ี 

เชน การวางผังถนนของหมูบานจัดสรร การออกแบบสวนลอยฟาบนคอนโดมิเนียม สระวายน้ํา 

เหมาะสาํหรบันองทีส่นใจงานประเภทการดอูงคประกอบรวมเพือ่สนับสนุนงานสถาปตยกรรมทีด่ยีิง่ขึน้ไป

4. สาขาสถาปตยกรรมไทย ศกึษาเก่ียวกับการออกแบบอาคารไทยแบบเฉพาะทาง เชน เรือนไทย 

วดั โบสถ วหิาร อาคารแบบไทยๆ อกีมากมาย เหมาะสาํหรบันองทีส่นใจงานประเภทเฉพาะทางกับอาคาร

ไทยๆ
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5. สาขาผังเมือง ศึกษาเก่ียวกับการออกแบบชุมชน ซึ่งบางทีอาจจะสงผลกระทบตอผูคนเปน

กลุมใหญ สวนใหญจะเนนงานเชิงนโยบายเปนสวนใหญ โดยปกติจะเปนที่ตองการในสวนราชการ 

เหมาะสําหรับนองที่สนใจงานประเภทเชิงนโยบายและวางผังชุมชน

6. สาขาออกแบบอุตสาหกรรมหรือศิลปอุตสาหกรรม ศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับการออกแบบ

ผลติภณัฑในทกุรปูแบบ ไมวาจะเปนบรรจภุณัฑ เซรามกิ ผลิตภณัฑเพือ่การใชสอยตางๆ การออกแบบ

อตุสาหกรรมน้ันคอื การออกแบบผลติภัณฑเพือ่เปนตนแบบแลวนํามาทาํซํา้ๆ เปนรอยๆ พนัๆ ชิน้ในเชงิ

อตุสาหกรรม เหมาะสาํหรบันองทีส่นใจงานลกัษณะรายละเอยีดยบิยอยทีส่ดุเพือ่สนองความตองการผู ใช ให

มากทีส่ดุเชนกัน
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1 ÇÔªÒ ä»ä´Œ
6 ÊÒ¢ÒàÅÂÃÖ!!!
*ÊíÒ¤ÑÞÁÒ¡*

áËÁ! ´Ùà¡�¡à¢ŒÒ!
¾ÍºÍ¡ÊíÒ¤ÑÞà¢ŒÒ
¹‹ÒËÁÑè¹äÊŒ¨ÃÔ§§§...

ความเขาใจอยางหน่ึง คอื เมือ่เรียนสาขาใดแลวจะเรียนแตอยางน้ันอยางเดยีว เปนความคดิ

ที่ ไมถูกตองนัก เราจําเปนตองเรียนวิชาพื้นฐานของสาขาอื่นดวย เพื่อใหมีความรูที่จะทํางาน

รวมกับสาขาที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน

ถาพี่เรียนสาขาสถาปตยกรรมหลัก พี่ตองเรียนวิชาเก่ียวกับสถาปตยกรรมหลักมากที่สุด 

เชน เรียน 10 เทอมที่เปนสาขาหลัก แตในระหวางแตละเทอมก็มีรายวิชายอยๆ ที่ตองเรียนดวย 

เชน เรียนวชิาพืน้ฐานสถาปตยภายใน 2 เทอม ภูมสิถาปตย 2 เทอม ผังเมอืง 2 เทอม สถาปตยไทย 

2 เทอม เพราะเราตองทาํงานควบคูกับสาขาตางๆ โดยตลอด เชนเดยีวกัน ถาพีเ่ลอืกเรียนสาขาไหน

เปนหลักแลว พี่ก็ตองเรียนสาขานั้นมากที่สุด และตองเรียนพื้นฐานสาขาวิชาอื่นๆ อีกดวย

NOTE

*หมายเหตุ ในหลักสูตรนานาชาติของสถาปตย ในบางมหาวิทยาลัย เชน INDA วิชาความถนัด

ทางสถาปตยกรรม ยงัคงเปนแบบเดมิ แตกตางตรงที่โจทยเปนภาษาองักฤษทัง้หมด รวมทัง้การสมัภาษณ

ดวย*
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TCAS สําหรับคณะสถาปตยกรรมศาสตร แบงการรับเปน 5 รอบ ดังตอไปนี้

1. รอบ PORTFOLIO

2. รอบโควตา

3. รอบรับตรงรวมกัน

4. รอบ ADMISSION

5. รอบรับตรงอิสระ

*TCAS ไมใชระบบใหม แตเปนการจัดระเบียบการสอบใหเปนระบบแบบเปนรอบๆ ไป*

ÇØ‹¹ÇÒÂ
ªÐÁÑ´

áËÁæ!!!
à´ÕëÂÇÍ¸ÔºÒÂ

§‹ÒÂæ ãËŒ
à¢ŒÒã̈ ¡Ñ¹
¹Ð¤ÃÑº

´Ùæ ¡Ñ¹
ä»àÅÂ

¹Ù‹¹ä§

TCAS ถึงจะวุนวายอยางไร แตเขาใจ

กันงายๆ แบบนี้ครับ

ในการรับทั้ง 5 รอบ จะมีเพียงแครอบที่ 4 

ADMISSION เทาน้ัน ที่ส วนกลางจะเปน

ผูกําหนดสัดสวนเอง โดยสัดสวนดังกลาวคือ

PAT 4 คิดเปน 40%

GAT คิดเปน 10%

O-NET คิดเปน 30%

GPA คิดเปน 20%

ในรอบที่ 4 ไมกําหนดเกรดขั้นตํ่าในการยื่นคะแนน แตเกรดถูกนํามาคิดเปนคะแนนแทน ในสวนนี้ 

ถามหาวิทยาลัยไมพอใจกับสัดสวนที่กําหนดใหก็ไปรับในรอบอื่นๆ ได ในที่นี้คือ รอบ 1-2-3 และ 5 เพราะ

ในรอบอื่นๆ (รอบ 1-2-3 และ 5) มหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนดสัดสวนและวิชาที่สอบเองครับ

TCAS ÊíÒËÃÑº¤³ÐÊ¶Ò»̃µÂ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ�
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กฎทีค่วรรู ในระบบ TCAS

สวนกลางไมอนุญาตใหมหาวทิยาลยัจัดสอบวชิาสามญัเอง เชน ภาษาไทย สงัคม องักฤษ คณติ 

ฟสกิส แตสวนกลางอนุญาตใหสอบวชิาเฉพาะทางเองได ในทีน้ี่ก็คอื วชิาความถนัดทางสถาปตยกรรม 

แตถามหาวทิยาลยัไมประสงคจัดสอบเอง ก็สามารถใช PAT 4 แทนไดทนัทคีรบั

NOTE

PORTFOLIO จะถูกนํามาใช ในทุกๆ รอบของการรับเขามหาวิทยาลัย แตถาถามวารอบไหนสําคัญ

ที่สุด คําตอบก็คือรอบที่ 1 PORTFOLIO จากการรับทั้ง 5 รอบ คือ

รอบที่ 1 PORTFOLIO รอบนี้เทานั้นที่จะตองสงแฟมผลงาน (PORTFOLIO) ไปคัดเลือกกอน เมื่อ

มหาวิทยาลัยประทับใจใน PORTFOLIO ของนอง ทางมหาวิทยาลัยก็จะทําการเรียกตัวนองไปทดสอบ

ดวยวิธีการของแตละมหาวิทยาลัยตอไป อาจจะเปนการสัมภาษณหรือทดสอบเพิ่ม แตโดยสวนใหญ

จะทําการทดสอบเพิ่มเติม

ÊØ´ÂÍ´
ä»àÅÂ

ªÍº§Ò¹
¢Í§àÃÒ
¢¹Ò´¹Õé
àÅÂÃÖ

ÊØ´ÂÍ´

à¡Ô´ÁÒ
äÁ‹à¤Â
¾ºàËç¹

äÁ‹ÁÕ ã¤Ãà¡Ô¹

ÍÂÒ¡ÃŒª×èÍ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ñ§

PORTFOLIO ÊíÒ¤ÑÞá¤‹äË¹!?

Ù
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PORTFOLIO ÊíÒ¤ÑÞÁÒ¡
·ÕèÊØ´ã¹¡ÒÃÊÍºà¢ŒÒ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÍº·Õè 1!!!

สวนในรอบที ่2 รอบโควตา, รอบที ่3 รอบรับตรงรวมกัน, รอบที ่4 รอบ ADMISSION และรอบที ่5 

รอบรับตรงอิสระ จะทําการทดสอบกอน เมื่อนองสอบผานขั้นตน ตอนสัมภาษณจะนํา PORTFOLIO 

มาเปนสวนหนึ่งในการสัมภาษณ
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ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ส�วนย�อย) ความถนัดทางสถาป�ตยกรรม

เราเที่ยวสัญญาไปเรื่อยๆ เคยทําสําเร็จกันกี่สัญญา

สัญญา คือ คํามั่นที่เราตองทําใหสําเร็จดวยสัจจะที่กลาวออกไป สัญญาหนึ่ง คือ สัญญา

กับตัวเอง เราตองถามตัวเองวา “พรอมรักษาสัญญานั้นแลวใชไหม”

“àÊŒ¹·Ò§¢Í§àÃÒ
¾Öè§àÃÔèÁµŒ¹ ÃÑ¡ÉÒ

ÊÑÞÞÒ¡ÑºµÑÇàÍ§
¡Ñ¹¹Ð

¾Ç¡¾Õèæ ÃÍ¹ŒÍ§
ÍÂÙ‹·Õè¤³Ð¹Õé¹Ð”
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LANDSCAPE AND TROPICAL DESIGN

 มักจะออกขอสอบประมาณ 15-27 คะแนน

 จากคะแนนเต็มวิชานี้ 300 คะแนน หรือประมาณ 5-7%

ในสมัยกอนที่เปลี่ยนระบบการสอบเปน ADMISSION 

(PAT-GAT) บทเรยีนน้ีจะนิยมออกขอสอบมาก เพราะถือวา

บทน้ีเปนพื้นฐานในการเรียนตอในสาขาสถาปตยกรรม 

ภูมิสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายใน จึงมีความสําคัญ

มากๆ แตในการสอบปหลังๆ มักจะถูกลดสัดสวนลงไป

พอสมควร

(PAT-GAT) บทเรยีนน้ีจะนิยมออกขอสอบมาก เพราะถือวา(PAT-GAT) บทเรยีนน้ีจะนิยมออกขอสอบมาก เพราะถือวา

บทน้ีเปนพื้นฐานบทน้ีเปนพื้นฐานบทน้ีเปนพื้นฐานบทน้ีเปนพื้นฐาน

ภูมิสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายใน จึงมีความสําคัญภูมิสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายใน จึงมีความสําคัญ

มากๆ แตในการสอบปหลังๆ มักจะถูกลดสัดสวนลงไปมากๆ แตในการสอบปหลังๆ มักจะถูกลดสัดสวนลงไป

พอสมควร

*สิ่งหน่ึงที่ควรรู คือ ขอสอบสถาปตยจะเปลี่ยนสัดสวนของเน้ือหาเสมอ ซึ่งหมายความวาในทุก

       บทเรียนพรอมกลับมาออกขอสอบเสมอ*

LANDSCAPE

LANDSCAPE หรือภูมสิถาปตยกรรม เปนการออกแบบทศันียภาพภายนอกอาคาร สิง่ทีจํ่าเปนมาก

ก็คือ เรื่องพืชพันธุตางๆ เราจึงควรมารูจักตนไมกันเสียกอน

»ÃÐàÀ·¢Í§µŒ¹äÁŒ

เราจะแยกชนิดของพืชพันธุออกเปน 4 ประเภท ดังนี้

1. ไมยืนตน คือ ตนไมที่มีขนาดใหญ ขนาดสูงตั้งแต 4.50 เมตรเปนตนไป เชน จามจุรี ปบ 

หางนกยูงฝรั่ง ราชพฤกษ

ÊÙ§ 12 Á. à»š¹µŒ¹ä»

9.00-12.00 Á.
4.50-6.00 Á.

page_1-192.indd   23 11/20/19   11:20 AM



GUIDEBOOK 

ปลุกความถนัดทางสถาป�ตย�
24

2. ไมพุม คือ ตนไมที่มีเน้ือแข็ง มักจะแบงเปน 3 ชนิดตามขนาดความสูง โดยมีขนาดความสูง

เริ่มตั้งแต 0.30-4.50 เมตร

3. พืชคลุมดิน คือ พืชที่โตในแนวราบ มีความสูงไมเกิน 0.30 เมตร 

4. ไมประดับ คือ ไมที่ปลูกไวสําหรับประดับเพิ่มความสวยงาม

3.00-4.50 Á.

1.00-2.00 Á.
0.30-1.00 Á.

page_1-192.indd   24 11/20/19   11:20 AM



GUIDEBOOK 

ปลุกความถนัดทางสถาป�ตย�
25

¡ÒÃáÂ¡áÂÐµŒ¹äÁŒ 

1. การแยกแยะตนไมดวยชนิดของราก      2. การแยกแยะตนไมดวยลักษณะของพุม

ÃÒ¡á¢¹§ ÃÒ¡á¡ŒÇ ¾Ø‹Á·Öº ¾Ø‹Áâ»Ã‹§

TROPICAL DESIGN หรือการออกแบบสถาปตยกรรมเขตรอน คือ การออกแบบงานอาคาร

สิ่งกอสราง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศในเขตรอนชื้น ซึ่งเปนเขตที่ประเทศไทยตั้ง

อยูนั่นเอง

การออกแบบสถาปตยกรรมเขตรอน จะสนใจประเด็นหลักๆ อยู 3 อยาง คือ

á´´ ÅÁ ½¹

TROPICAL DESIGN
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·ÔÈàË¹×Í ÅÁË¹ÒÇ
ÅÁµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í

·ÔÈµÐÇÑ¹µ¡ ·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡

á¹Çà¤Å×èÍ¹·Õè
¢Í§´Ç§ÍÒ·ÔµÂ�

ÅÁÁÃÊØÁ
µÐÇÑ¹µ¡à©ÕÂ§ãµŒ

·ÔÈãµŒ

สวนเรื่องฝน จะดูเรื่องน้ํารั่วมากกวาทิศทางของฝน เรามาดูวิธีนําไปประยุกตใชนะครับ โดยปกติ

บาน 1 หลังจะมีหองอะไรบาง

หองรับแขก หองนอน หองนํ้า

หองรับประทานอาหาร หองครัว ที่จอดรถ

ËŒÍ§ÃÑºá¢¡  

  จะหลกีเลีย่งตาํแหนงทศิตะวนัตกเฉยีงใต/ทศิตะวนัตก เพราะในทศิทางดงักลาวเปนทศิทางทีร่อน

         ที่สุดในแตละวัน

สวนเรื่องฝน จะดูเรื่องน้ํารั่วมากกวาทิศทางของฝน เรามาดูวิธีนําไปประยุกตใชนะครับ โดยปกติสวนเรื่องฝน จะดูเรื่องน้ํารั่วมากกวาทิศทางของฝน เรามาดูวิธีนําไปประยุกตใชนะครับ โดยปกติ

·ÔÈ·ÕèÃŒÍ¹·ÕèÊØ´

page_1-192.indd   26 11/20/19   11:20 AM




