ก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

ข

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

ค

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบหลักสูตร
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร
และความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่น
ของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสําคัญ
1.3 ปณิธาน

1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
5
5
6
6
7
7
8

13
13
13
13

ง

สารบัญ(ต่อ)
หน้า
1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน
ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ประจํา
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
(การฝึกงาน )
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตร สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

14
15

17
17
20
20
20
20
21
28
37
63
64
64
66
68
68
70

72
73
81

จ

สารบัญ(ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

94
94
95

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

96
96

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

98
99
101
102
103
104
105

107
107
108
108

109

ฉ

สารบัญ(ต่อ)
ภาคผนวก ข

ข้อบังคับสภาสถาปนิก
ว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545
ภาคผนวก ค ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องการรับรองปริญญา อนุปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตั ร ในวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2553
สําหรับผูท้ ี่มีคณ
ุ วุฒทิ ี่เข้า ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2546
ภาคผนวก ง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก จ รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ช ภาระการสอนอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ซ เอกสารแต่งตั้งเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หน้า
120

124

124
137
140
145
151
153

ช

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

: 0503
: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
: Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture

: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
: Bachelor of Architecture (Interior Architecture)
: B.Arch. (Interior Architecture)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หน่วยกิต : 160(6) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
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5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในสาขาสถาปัตยกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2553
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัย
พะเยา
6. สถานภาพหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
6.2 คณะกรรมการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ อนุมตั ิหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 81(15/2557) วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมตั ิหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
6.6 รับรองจากสภาสถาปนิก
วันที่ ......... .เดือน .............. พ.ศ. ..........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ หลักสู ตรที่มี คุณ ภาพและตามมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2560

3

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาประกอบด้วย ดังนี้
8.1 วิชาชีพตามคุณวุฒิที่ได้รับ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ. 2543 เป็นสําคัญ คือ วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์
8.2 อาชีพทั่วไปและสามารถประกอบได้ตามกรอบความสามารถของคุณวุฒทิ ี่ได้ศึกษา
ประกอบด้วย
1. มัณฑนากร
2. นักออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3. นักเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
4. นักธุรกิจด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
5. ผู้รับเหมาก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน
6. นักออกแบบเครื่องเรือน
7. นักออกแบบแสงสว่าง
8. ที่ปรึกษา ผู้บริหารและอํานวยการก่อสร้าง
9. นักออกแบบนิทรรศการ
10. นักออกแบบกราฟิก
11. นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมภายใน
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน / ใบ
ประกอบวิชาชีพ

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ
สถ.ม.

1

นางสาวชนกพร อ้วนสุชาติ

15799000XXXXX
ภ.สน. 752

อาจารย์
สถ.บ.
สถ.ม.

2

นายบรรเจิด ศรีมูล

15012000XXXXX

อาจารย์
สถ.บ.
สถ.ม.

3

นางสาวพสุ สุวภาพ

15099001XXXXX
ภ.สน. 298

อาจารย์
สถ.บ.

สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน
แขนงออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
แขนงออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
แขนงออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ปี
2557

2552
2557

2552
2557

2551
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สําคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับ
จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือ อื่น ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย - แปซิฟิค จะมีผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่าง ๆ
การพัฒ นากําลัง คนที่ส ามารถรองรับ กับ การเคลื่ อนย้ ายแรงงานอย่ างเสรี วิ ชาชี พ
สถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพหนึ่งที่สามารถดําเนินการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ย น ดั ง นั้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ในสาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมภายในจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดําเนินการเปิดหลักสูตรเพื่อรองรับกับการ
ขยายตัวทางด้านแรงงานงาน และการรองรับกับตลาดงานที่จะเกิดขึ้นอย่างมาก
มหาวิทยาลัยพะเยาถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการเป็นเมืองศูนย์กลางการ
เดินทางในอนาคต เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่ต้ังอยู่บนถนนสายหลักของประเทศ บนถนนสาย A1 ซึ่ง
ในอนาคตจะเชื่อมต่อเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สหภาพเมียนมาร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยัง
สาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนจี น และอี ก หนึ่ง ประเทศคื อสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ในทั้งสามประเทศสามารถเชื่อมต่อโดยผ่านด่านชายแดนซึ่งอยู่ในปลายเส้นทาง
ของสามจังหวัด ประกอบด้วย ด่านชายแดนอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และด่านชายแดน
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด่านชายแดนบ้านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และด่าน
ชายแดนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ในด่านชายแดนทั้งสามจังหวัด ถือเป็นการเปิด
ประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2558 ซึ่งสามารถข้ามชายแดน
ระหว่างประเทศโดยใช้พาหนะประเภทรถยนต์ได้อย่างสะดวก
จั ง หวั ด พะเยา มี ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ ใ นอนาคตศั ก ยภาพของมหาวิ ท ยาลั ย จะ
กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดล้านนาตะวันออก คือ เชียงราย พะเยา
แพร่ และน่าน ซึ่งเป็นฐานทางด้านการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและภูมิ
ปัญญาที่ทรงคุณค่า ซึ่งในพื้นที่จังหวัดล้านนาตะวันออกยังเป็นพื้นที่ที่มีพรมแดนติดประเทศ
เพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอีกสามประเทศ ซึ่งในอนาคตเมื่อมีการสร้างความร่วมมือ
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ทางด้านการศึกษาสถาปัตยกรรมจะกลายเป็นแหล่งทรัพยากรทางด้านความรู้ อันอุดมไปด้วย
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และงานสถาปัตยกรรม
ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการเร่งดําเนินการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งมีความสําคัญต่อ
การศึกษาและวิชาการ และความเจริญงอกงามทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย
จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดําเนินการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน ให้ทันในปีการศึกษา 2558
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานะด้านชุมชนและสังคม พบว่าสังคมไทยได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง
จากชนบทสู่เมืองอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมการดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ปรับเปลี่ยนไปจากอดีต โดยชีวิตของคนทํางานในเมืองต้องการศิลปะทางด้านความงามในการ
ใช้ชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพมีมากขึ้น การอยู่อาศัยและการดํารงชีวิต จากเดิมเคยอยู่ในลักษณะ
ของบ้านเดี่ยวแบบครอบครัวใหญ่หลายคน ปรับเปลี่ยนมาอยู่แบบครอบครัวเล็กและอาศัยอยู่
ในคอนโดมิเนียมมากขึ้น
การดําเนินชีวิตภายใต้โลกและสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง การเข้าสู่การรวมตัวของ
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะขยายฐานทางด้านตลาดแรงงานไปในอีกหลายด้าน
งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสุนทรียภาพของการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนในสั ง คมเมื อ งได้ ม าก การเปิ ด หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในสาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมภายในเป็นสิ่งที่สําคัญและต้องเร่งพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ที่
ทั น สมั ย ควบคู่ ไ ปกั บ การเรี ย นรู้ โ ดยรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ท างภู มิ ปั ญ ญาและ
วัฒนธรรมของประเทศ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศบนฐานความคิดตามปรัชญญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่จะเริ่มใช้ในปี 2555-2559 ที่มี “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีศักยภาพ ด้วย
การเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ 5 ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ทําเป็น
การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิด
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สร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม
รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มั่นคง และเอื้อต่อการ
พัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นที่จะ
สร้างหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีพื้นฐานความรู้จาก
การศึกษาภูมิปัญญาพื้นถิ่นของชุมชน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือ และสามารถบูรณาการความรู้ เพื่อประยุกต์
แนวคิดที่ทรงคุณค่าในการสร้างผลงานสถาปัตยกรรมให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ จากการ
พัฒนาภูมิปัญญาพื้นถิ่นอันทรงคุณค่าของชุมชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และความ
เข้มแข็งทางภูมิปัญญาของสังคม เป็นการเตรียมคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ที่จะเกิดขึ้นในการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยามีปณิธานในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการใช้ปัญญา
และมีพันธกิจในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน 5 ด้าน คือ หนึ่ง:จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิต
อยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทําและเป็นคนดีของสังคม สอง:สร้างงานวิจัยที่เน้น
การสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน สาม:บริการวิชาการสู่สังคมด้วยการใช้ปัญญารวมหมู่
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สี่:ทํานุบํารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นสู่สากล และห้า:บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นใน
ธรรมาภิบาล ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์
จริงให้สามารถปรับใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม ในขณะเดียวกันก็ต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่
มีจิตสํานึกในการบริการ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีทักษะในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถทํางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการ
บริหารงานภายในคณะ เพื่อการสร้างการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครบสมบูรณ์ทุก
ด้านโดยมีพันธกิจที่ตอบสนองการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน ได้แก่
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมี
ความสุข จบไปมีงานทําและเป็นคนดีของสังคม
2. เพื่อทําการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน
(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)
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3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
(Community Empowerment)
4. เพื่อทํานุบํารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local
Wisdom) สู่สากล
5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาลและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอื่นของสถาบัน
13.1 กลุม่ สาขาวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร
อื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.1.1.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
001103
001111
001112
001113
002122
002123
003133

005170

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purpose
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and Culture
วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision

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

13.1.1.2 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
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005171

004150
004151
004152
004153
004154
004155
004156
004157
004158
004159
004160
004161
004162
004163

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
13.1.1.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
กอล์ฟ
Golf
เกม
GAME
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football

3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004164
004165
005173
006142

วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self-Defense
ทักษะชีวิต
Life Skills
คณิตศาสตร์สําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ

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

Mathematics for Life in the Information Age
006245

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

Science in Daily Life
13.1.1.4 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
006140 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
Man and Environment
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us

006143

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

13.1.1.5 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life

13.1.1.6 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
005172 การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
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003131

13.1.1.7 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life

13.1.1.8 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Introduction to Computer Information Science
13.1.1.9 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
006144 อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style

003132
003135
003136

13.1.1.10 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะรัฐศาสตร์
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์
181111
สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
13.1.3 หมวดวิชาเอกเลือก
13.1.3.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
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182553

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
Contemporary Architecture

3(3-0-6)

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กําหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรและ
ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็น
ประธาน คณบดี/ผู้อํานวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ทําหน้าที่ กําหนดนโยบายและพิจารณาการดําเนินการ การจัดการเรียนการ
สอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อํานวยการ เป็นกรรมการ ทําหน้าที่ พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน
3) คณะกรรมการประจํารายวิชา ทําหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการในรายวิชาเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการกําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือทําหน้าที่
ประสานงาน/ช่วยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา และอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/
คณะวิชาอื่น หรือสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสิต ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตาราง
เรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในสําคัญล้ําค่า ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญางานสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น สืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์ จากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสู่ระดับสากล
1.2 ความสําคัญ
ผลงานสถาปัตยกรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาของชุมชนเป็นมรดกที่สําคัญ เป็นสิ่งที่เกิดจาก
บรรพบุรุษได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ความเชื่อ จารีตประเพณี ศิลปกรรม และได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านผลงานการก่อสร้างและตกแต่งงานสถาปัตยกรรมหลากหลายประเภท ภูมิ
ปัญญาที่เกิดขึ้นหากไม่มีการอนุรักษ์ เก็บรวบรวมและศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีการพัฒนาภูมิ
ปัญญาที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนปัจจุบัน จะทําให้เกิด
การสูญเสียมรดกที่มีค่าทางอารยธรรมของประเทศไทยในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจําเป็นที่ต้องดําเนินการจัดทําหลักสูตรขึ้นเพื่อสร้างบัณฑิตเพื่อเป็น
กําลังสําคัญในการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาทางด้านงานสถาปัตยกรรมภายในให้เกิดประโยชน์
อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน
1.3 ปณิธาน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน จะมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ที่เน้นทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการจาก
ภาคทฤษฎี แ ละประสบการณ์ ค วามชํ า นาญจากภาคปฏิ บั ติ ก าร ปลู ก ฝั ง ให้ ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม มีทักษะการปฎิบัติงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในที่มีแนวความคิดจากการนําองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เกิดขึ้นในผลงานสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ภายใน ที่สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยและสุนทรียภาพที่เหมาะสม ประกอบกับการคํานึงถึง
การรักษาสภาพแวดล้อม การประหยัดพลังงาน โดยเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพ วิชาการ
ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
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1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางสถาปัตยกรรมภายในที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความรอบรู้
ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถประยุกต์แนวความคิดจากการนํา
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ที่เกิดขึ้นในพื้นถิน่ นํามาใช้ในการ
สร้างสรรค์งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโดยคํานึงถึงหน้าที่ใช้สอยและสุนทรียภาพที่เหมาะสม
บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับการคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในวิชาชีพ ทั้งทางด้านการออกแบบ
การวางผัง และการวางแผน ในสาขาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมภายในและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่
ระบบฝึกปฎิบัติจริง
1.4.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมภายใน
1.4.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ภายใน เป็นผู้มีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา วางแผน
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบการศึกษาของหลักสูตร (5 ปี)
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1) แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
ปรั บปรุ งหลั กสู ตรให้ มี
ม า ร ต ร ฐ า น ต า ม ที่
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษา (สกอ.)
กํ าหนด สอดคล้ องกั บ
นโยบายของ
มหาวิ ทยาลั ยพะเยากั บ
ความต้ องการของผู้ ใช้
บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
เศรษฐกิจและสั ง คม
ประเทศ
2) แผนการพั ฒนาการ
จั ดการเรี ยนการสอน
ตามผลการเรี ยนรู้ท้ั ง 8
ด้ าน ของสํ านั กงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. สร้างกลไกการดําเนินการหลักสูตร
พัฒนา และปรับปรุงให้เป็นระบบ
2. พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับมาตรฐาน
และสอดคล้ อ งกั บ กั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
3 . ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
ห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
สอดคล้ อ งกั บ การประเมิ น ผลของ
หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ข องสํ า นั ก งาน
การการอุดมศึกษา(สกอ.)
4. นําผลการประเมินประยุกต์ใช้เพื่อ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2. เอกสารประกอบหลักสูตร
3.รายงานผลการประเมิ น
การดําเนินการหลักสูตร
4. ผลสรุปทิศทางการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต

1. สร้ า งกลไกการพั ฒ นาอาจารย์ ใ น
หลักสูตร
2. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ
3. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4. พัฒนากระบวนการเรียนภายนอก
ห้องเรียนและเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนและองค์ ก รวิ ช าชี พ ทางด้ า น
สถาปัตยกรรม
5. ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามผล
การเรียนรู้ท้ัง 8 ด้าน

1.คณะกรรมการพั ฒ น า
อาจารย์ในหลักสูตร
2.แผนงานและกิ จ กรรมที่ มี
การพั ฒ นาผู้ ส อน ในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3.การติดตามประเมินผลผล
การเรี ย นรู้ ใ นทุ ก ด้ า นของ
นิสิตต่อกระบวนการจัดการ
เรี ย นการสอนของอาจารย์
และผู้ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร
4.การเข้าร่วมการประชุม
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

3) แผนพัฒนานิสิตให้
มีควา มเป็ น เ ลิศ ใ น
ด้ า นการเรี ย นควบคู่
กั น ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ

กลยุทธ์

1.พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ)
2.การบูรณาการการเรียนการสอนใน
หลักสูตร กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นอกห้องเรียน เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชน องค์ ก รวิ ช าชี พ และประยุ ก ต์
ความรู้กับการบริการวิชาการ การวิจัย
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.การจั ด การเรี ย นการสอนภาค
ปฎิ บั ติ ที่ เ น้ น ให้ นิ สิ ต ฝึ ก ทั ก ษะความ
ชํานาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ทางวิชาการและการศึกษาดู
งาน ทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ ด้ า นการ
จั ด การเรี ย นการสอนและ
การวัดผลการเรียนรู้
5.การประเมิ น ผลความพึ ง
พอใจต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การ
จั ด การเรี ย นการสอนใน
หลั ก สู ต ร ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
สําคัญ
1 . เ อ ก ส า ร ร า ย ล ะ เ อี ย ด
รายวิชา(มคอ.3)
2 .จํ า น ว น ร า ย วิ ช า ที่ เ น้ น
กระบวนการเรียนการสอนที่
ให้ความสําคัญทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติควบคู่กัน
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
มีการจัดขึ้น
4.ผลงานนิสิตที่สามารถบูรณา
การความรู้จากการเรียน สู่งาน
บริ การวิ ชาการ หรื อ งานวิ จัย
ห รื อ ง า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในชั้นปีที่ 4 1 ภาคการศึกษา 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติท่ีใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ตามระเบี ยบคณะกรรมการสภาสถาปนิ กว่ าด้วยหลักเกณฑ์ วิ ธีก ารตรวจสอบและรับรอง
ปริญญา ระดับปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในสาขา
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2553
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)

จํานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1

2558

2559

2560

2561

2562

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม

40
40

80

120

160

คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา

200
40

2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2558

ปีงบประมาณ
2559
2560

2561

2562

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดค่าจ้าง
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
1.2 หมวดเงินเดือน
88,500
128,325 170,141
214,048
260,150
2. งบดําเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
531,600
531,600 531,600 531,600 531,600
2.2 หมวดค่าใช้สอย
300,000
500,000 700,000 700,000 700,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
200,000
300,000 400,000 500,000 500,000
10,000
2.3หมวดสาธารณูปโภค
10,000
10,000
10,000
10,000
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
4. งบเงินอุดหนุน
500,000
500,000 500,000 500,000 500,000
2,690,100 2,529,925 2,871,741 3,015,648 3,061,750
รวมรายจ่าย
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2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ ระบุ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และเป็นไปตามข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญา
และประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมพ.ศ. 2545 และระเบียบ
คณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในสาขาสถาปัตยกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2553
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 160(6) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับทีก่ ําหนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หลักสูตรใหม่ พ.ศ
เกณฑ์มาตรฐานของ
หมวดวิชา
สกอ.
2558
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
21
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
9
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต
124
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
3
กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะ
21
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
46
กลุ่มวิชาหลักสาขา
24
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
24
กลุ่มวิชาสนับสนุน
6
วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
6(270 ชั่วโมง)
รวม (หน่วยกิต)ไม่น้อยกว่า
150 หน่วยกิต
160(6)
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3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จํานวน
กลุ่มวิชาภาษา จํานวน
001103
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

003134
003136

004150
004151
004152
004153
004154
004155

30
21
9

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

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จํานวน
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous Wisdom
พะเยาศึกษา
Phayao Studies

3

กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก จํานวน
กอล์ฟ
Golf
เกมส์
GAME
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance

1

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004156
004157
004158
004159
004160
004161
004162
004163
004164
004165

005171
005172
005173

ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self-Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

8

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

23

1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

002121
002122
002123
002124
002125
002126

003131
003132
003133
003135

006140

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and Culture
ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจกั ขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
Man and Environment

9

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

3(3-0-6)
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006141

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

3(3-0-6)

006142

Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์สําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ

3(3-0-6)

Mathematics for Life in the Information Age
006143

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

Drugs and Chemicals in Daily Life
006144
006145

อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว

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

Energy and Technology Around Us
006245

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

Science in Daily Life

005170

กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1. วิชาแกน
จํานวน
กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะ
181111
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics

3(3-0-6)

124
24
3

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
21
184121
การเขียนภาพ
Drawing and Painting
184122
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ และพื้นฐานการออกแบบ
Composition Art and Fundamental Design
184123
พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน
Basic Interior Architecture

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
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184124
184221
184321
184322

การเขียนแบบเบื้องต้น
Basic Drafting
เทคนิคการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน
Presentation Techniques for Interior Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
History of Interior Architecture
พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย
Basic Thai Architecture

2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาหลักสาขา จํานวน
184111
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Design I
184211
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Design II
184212
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Design III
184213
แนวความคิดในการออกแบบ
Design Concepts
184311
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architectural Design IV
184312
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architectural Design V
184411
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
Interior Architectural Design VI
184412
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7
Interior Architectural Design VII
184413
ออกแบบตกแต่งแบบไทย และล้านนา
Thai and Lanna Decoration Design
184511
เตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation

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

100
94
46

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
3(2-2-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(0-6-3)
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184512

วิทยานิพนธ์
Thesis

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี จํานวน
184231
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Structure I
184232
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Structure II
184233
โครงสร้างอาคาร
Building Structure
184331
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 1
Materials and Technologies Building I
184332
ออกแบบเครือ่ งเรือน และเทคโนโลยีเครือ่ งเรือน
Furniture Design and Furniture Technology
184333
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 2
Materials and Technologies Building II
184431
แสงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Lighting for Interior Architectural Design
184432
การปรับปรุงอาคาร
Building Renovation

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

กลุ่มวิชาสนับสนุน จํานวน
24 หน่วยกิต
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
184241
ออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design
184242
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4)
Basic Computer Drafting for Interior Architecture
184341
ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับในอาคาร
3(2-2-5)
Landscape and Interior Planting
184342
การประมาณราคาและการบริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น 2(2-0-4)
Cost Estimate and Fundamental in Construction Management
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184441
184442
184541
184542

วัฒนธรรมและคติความเชื่อล้านนา
Lanna Culture and Belief
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
Fundamental in Architectural Conservation
กฎหมายและการปฏิบตั ิวิชาชีพ
Law and Professional Practice
สัมมนา
Seminar

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

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
6
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
182553
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
Contemporary Architecture
184351
การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรมภายใน
Photography for Interior Architecture
184352
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกและการสร้างภาพ
3 มิติ
Computer Graphic and Generated 3D Model
184551
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิน่ ล้านนา
Arts and Vernacular Architecture of Lanna
184552
ออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์
Exhibition and Museum Design

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(1-4-4)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ตสามารถเลื อกเรี ย นรายวิ ชาที่ เปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลั ยพะเยา หรื อสถาบั น
อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จํานวน
184443
การฝึกงานวิชาชีพ
Professional Training

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001111
001103
003134*
003136*
184121
184122
184123

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous Wisdom
พะเยาศึกษา
Phayao Studies
การเขียนภาพ
Drawing and Painting
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ และ พื้นฐานการออกแบบ
Composition Art and Fundamental Design
พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน
Basic Interior Architecture
รวม
18

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001112
005171
005172
005173
184124
184111

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
Developmental English
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills
การเขียนแบบเบื้องต้น
Basic Drafting
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Design I
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
4(1-6-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
181111
184211
184221
184231
004xxx
00XXXX
00XXXX

สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Design II
เทคนิคการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน
Presentation Techniques for Interior Architecture
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Structure I
กลุ่มวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Courses
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
รวม

3(3-0-6)
4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
1(0-2-1)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
20 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
184212
184213
184232
184233
184241
184242
00XXXX

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
4(1-6-5)
Interior Architectural Design III
แนวความคิดในการออกแบบ
3(2-2-5)
Design Concepts
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2
3(1-4-4)
Interior Structure II
โครงสร้างอาคาร
3(2-2-5)
Building Structure
ออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4)
Basic Computer Drafting for Interior Architecture
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(X-X-X)
General Elective
รวม
22 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
146200
184311
184321
184331
184341
184XXX

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architectural Design IV
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
History of Interior Architecture
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 1
Materials and Technologies Building I
ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับในอาคาร
Landscape and Interior Planting
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(3-0-6)
4(1-6-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
19 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
184312
184332
184322
184333
184342

XXXXXX

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architectural Design V
ออกแบบเครือ่ งเรือน และ เทคโนโลยีเครื่องเรือน
Furniture Design and Furniture Technology
พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย
Basic Thai Architecture
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 2
Materials and Technologies Building II
การประมาณราคาและการบริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น
Cost Estimate and Fundamental in Construction
Management
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
18

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

3(X-X-X)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
184411
184431
184432
184441

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
Interior Architectural Design VI
แสงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Lighting for Interior Architectural Design
การปรับปรุงอาคาร
Building Renovation
วัฒนธรรมและคติความเชือ่ ล้านนา
Lanna Culture and Belief
รวม

4(1-6-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
13 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
184412
184413
184442
XXXXXX

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7
Interior Architectural Design VII
ออกแบบตกแต่งแบบไทย และล้านนา
Thai and Lanna Decoration Design
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
Fundamental in Architectural Conservation
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(X-X-X)
13 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
184443

การฝึกงานวิชาชีพ
Professional Training

(ไม่นบั หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)
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ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
184511
184541
184542
184XXX

เตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
กฎหมายและการปฏิบตั ิวิชาชีพ
Law and Professional Practice
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(0-6-3)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(X-X-X)
10 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาปลาย
184512

วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการ
สื่อสารโดยเน้นทักษะการเขียนเป็นสําคัญ
Thai language skills in listening, reading, speaking and writing for communication
emphasizing on writing skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาอั ง กฤษและไวยากรณ์ ร ะดั บ พื้ น ฐานเพื่ อ การ
สื่อสารในบริบททางวิชาการและบริบทอื่นๆ
English listening, speaking, reading, and writing skills and grammar for
communicative purposes in academic contexts and others
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับซับซ้อน เพื่อการ
สื่อสารในบริบททางวิชาการและบริบทอื่นๆ
More complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and
grammar for communicative purposes in academic contexts and others
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ เน้ น ทั ก ษะการอ่ า นและการเขี ย นงานวิ ช าการ การศึ ก ษา
ค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน
English skills emphasizing on reading and writing pertaining to students’
academics areas and research interest
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002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Science for study and research
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของสารสนเทศ การจั ด ระบบสารสนเทศ การเข้ า ถึ ง
สารสนเทศต่างๆ การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห์และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้
Meaning and significance of information sources, approaches, and database
service; information technology application, selection, synthesis, and presentation of
information as well as creating positive attitudes and sense of inquiry in students
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถี
การดําเนินชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสําเร็จในชีวิต
และงานในทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มี
ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม
Introduction to philosophy, philosophical concepts on life and world, philosophy of
life, way of life, valuable experiences, factors leading to success in life and works of
outstanding persons as to apply for creativity and life enchance
002123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่
มีต่อสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ของภาษาอันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
Knowledge about language Thai society and culture, relation between language and
society and language and culture and language change caused by social and cultural factors
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
ลั ก ษณะและคุ ณ ค่ าของนาฏศิ ล ป์ ไ ทยแบบมาตรฐานและแบบพื้น บ้ า นเพื่ อให้ เกิ ด
สุนทรียะในการชมนาฏศิลป์ไทยประเภทต่างๆ
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The characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable
students to understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance
002125 ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
ลั ก ษณะ ความสํ าคั ญ พั ฒ นาการ องค์ ป ระกอบทางด้ า นดนตรี บทเพลง คี ต กวี
สุนทรียศาสตร์ทางด้านดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในการแสดงดนตรี
มารยาทในการเข้ าฟั ง ดนตรี การวิ จ ารณ์ แ ละอภิ ป รายจากการฟั ง และชมการแสดงดนตรี
รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Musical characteristics, importance of music development, musical components,
lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics and
repertoire for musical performance, music etiquette, criticism and discussion on the musical
performance including the roles of Thai and Western music in Thai society from the past to
the present
002126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
การรับรู้ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อประยุ กต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ประกอบด้วยทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถ่าย
ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ทางสถาปัตยกรรม ด้านการประหยัด
พลังงาน คติความเชื่อต่างๆ อันจะนําไปสู่การเห็นคุณค่าของรสนิยมและสุนทรีในการดํารงชีวิต
ที่สัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล
Recognition of the arts and architecture for application in daily life, Topics include
visual art, craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and
visual communication design, Knowledge of architecture in energy-saving management,
Beliefs concerning appreciation of values in taste and aesthetics to live in harmony in
national and international contexts
003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและ
สิทธิข้ันพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สิน
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ทางปั ญ ญา กฎหมายเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต
Fundamental knowledge of legal systems and types of laws, human right and
basic rights under the constitution, crimimal law, interllectual property law, information
technology law, law concerning local administration, law on natural resource and traditional
knowledge preservation, and laws concerning contemporary phenomenon and student’s
quality of life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา
ต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวทีโลก และแนวโน้มในอนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes during
various times starting from the pre-modern age up to the present, roles of Thailand in the
world forum and future trends
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของวิ ถี ไ ทย-วิ ถี ทั ศ น์ พั ฒ นาการของวิ ถี ไ ทยสู่ ปั จ จุ บั น
ลักษณะเฉพาะและอัตลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลง แนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย
การดํารงความเป็นไทยในโลกปัจจุบัน
Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to
the present, specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts
regarding the Thai way, and conservation Thai-ness in a changing world
003134 อารยธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการอนุรักษ ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual
practices, beliefs andcontribution and development are preservative of wisdom
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003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมือง
เมืองไทยและระดับสากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบ
เศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธ์ของระบบโลก
กับประเทศไทย
Meaning and relation among politics, economy, and society, International political
development, politics and adjustment of developed countries the global economics system,
impacts of globalization on economy and society, relations between the world system and
Thailand
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี พลวัตทางสังคม การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจและวั ฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัย ที่ก่อให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์
และประชาคมอาเซียน
History, archeology, social dynamics, politics, economics and culture from the
past to present, factors influencing the changes, analytical study of the sustainable
development in the future ; globalization and ASEAN communities context
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
กอล์ฟ การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training,
rules, and etiquette of golf
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004151 เกม
1(0-2-1)
Game
ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความสําคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิค
การเป็นผู้นํา การฝึกกิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการใช้เครื่องอํานวย
ความสะดวก อุ ป กรณ์ รวมถึ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม การใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด
ประโยชน์
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, basic
game leadership, and games participation
004152 การบริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารกาย หลั ก การออกกํ า ลั ง กาย
กิจกรรมการสร้างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises,
physical fitness activities, and physical fitness test
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นรําพื้นเมือง และ
วัฒนธรรมการเต้นรําของนานาชาติ
History, definition, importance and basic movements of folk dances and
international folk dances
004154 ว่ายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ว่ายน้ํา การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายน้ํา
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and
etiquette of swimming
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004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นรําสากล
และมารยาทของการเต้นรําสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social dances
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬา
ตะกร้อ การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกร้อ
History, definition, importance, and physical fitness; basic skill training, rules, and
etiquette of takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความหมาย ขอบข่ ายและความสํ าคั ญ ของกิ จ กรรมนั น ทนาการในรู ป แบบต่ า งๆ
ตลอดจนสามารถนํากิจกรรมนันทนาการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์
History, philosophy, definition, and importance of recreation; nature of activities
and recreation participation
004158 ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ซอฟท์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาซอฟท์บอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill training,
rules, and etiquette of softball
004159 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
เทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
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History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill training,
rules, and etiquette of tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
เทเบิลเทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of table tennis
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ
บาสเกตบอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill
training, rules, and etiquette of basketball
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
แบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill
training, rules, and etiquette of badminton
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ฟุตบอล การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill
training, rules, and etiquette of football
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004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ
วอลเลย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill
training, rules, and etiquette of volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะ
การต่อสู้ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายสําหรับการป้องกัน
ตัว และกฎกติกา มารยาทของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of self – defense;
basic skill of the art of self – defense, laws for self – defense; rules, and etiquette of the
art of self – defense
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภท
ของพฤติกรรม ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจํา การคิด
และภาษา เชาวน์ปัญญาและการยกระดับเชาวน์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้าง
แรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรม
มนุษย์เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and
perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language,
intelligence and intelligence management of emotions and development of motivation,
human social behavior, abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for
application in daily life
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005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพ
ของมนุษ ย์ วั ย รุ่ น และสุ ขภาพการออกกําลั ง กายเพื่ อ สุข ภาพและนั น ทนาการ การส่ ง เสริ ม
สุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ ส่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
และโรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy behaviors
and human health care; adolescence and exercise and recreation for health; enrichment of
mental health; medicine and health; environment and health; health insurance, life
insurance, accident insurance, And social security; protection from danger, accidents,
natural disasters and communicable diseases
005172 การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลใน
ครอบครัวและสังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การ
จัดการความขัดแย้ง การคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการดําเนินชีวิตที่ดี
และคุณธรรมจริยธรรม
Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibility of as a member of
a family and a member of a society, adaptation to changes in a global society, world
communication, conflict management resolutions, and methods of creative problem
solutions a good economy and living conditions and ethics
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม ที่เน้นการเป็นผู้นํา
และเป็นผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะ และการพัฒนาคุณสมบัตดิ า้ นอื่นๆ ของบุคคล
Development of personality both mental and physical characteristics, practice in
team working skills focusing on leader and follower roles, development of public
consciousness and other desirable personal characteristics
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006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการ
เปลี่ ย นแปลงประชากรมนุ ษ ย์ แ ละสิ่ง แวดล้ อม กรณี ปัญ หาสิ่ ง แวดล้ อมทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับประเทศ และระดับโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมือ
การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสํานึก การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Relationship between man and the environment, cause of environmental
problems, effects of population change related to environmental problems case studies of
global climate change, natural disasters and encounter, at the global and local scale and
the building of environmental awareness and participation in sustainable environmental
management
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้ พื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ระบบปฎิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบจํานวนและการแทนข้อมูล
การจั ด การข้ อ มู ล และระบบฐานข้ อ มูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิ ว เตอร์ การพัฒ นา
โปรแกรม ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Computer systems, hardware, software, operating saytem, computer networks,
the Internet and applications, office automation systems, number system and data
representation, data management and database systems, information system,
programming languages, program design, artificial intelligent, geographic system
006142 คณิตศาสตร์สําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
การประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับชีวิตประจําวัน เช่น การเงินการธนาคาร
การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อการสํารวจและการ
ตัดสินในเบื้องต้น
Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance,
business and statistics for data collection and decision making
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006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ เครื่องสําอาง อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal
medicinal products commonly used in daily life and related to health as well as their
proper selection and management for health and environmental safety
006144 อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารในภู มิภาคต่างๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรม
ต่างประเทศต่อพฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย
การเลื อ กอาหารที่ เ หมาะสมต่ อ ความต้ อ งการของร่ า งกาย อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ข้ อ มู ล
ประกอบการพิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ อาหาร และอาหารและวิ ถี ชี วิ ต กั บ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค
โลกาภิวัฒน์
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior,
identity and wisdom of food in Thai, proper food selections according to basic needs,
health foods, information for purchasing food, and food and life style according in the age
of globalization
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology around Us
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่าง
ฉลาด ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่มาของพลังงานไฟฟ้า ปละพลังงาน
อื่นๆ และการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการทํางานและเลือกใช้ระบบ
ปรับอากาศ รถยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใช้พลังงานในอนาคต การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยีสําหรับรถยนต์ในอนาคต ระบบขนส่งมวลชน การเตรียม
ความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใช้อย่างเหมาะสม
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Basic knowledge of energy and technology, energy conservation, intelligent
method for consuming energy, impact of consuming energy on environment, source of
electricity and other energy, proper, economical and safe methods for consuming energy
principle of selecting air conditioner and vechicle, consuming energy in the future,
electricity generation by nuclear energy, mass transportation system, preparation for
changing technology and dicision making on proper use
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
บทบาทของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละชี ว ภาพ วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ และวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี บู ร ณาการความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข องโลกทั้ ง ระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต
สิ่งแวดล้อม สารเคมี พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและ
อวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Role of biological science and physical science and integration of earth science in
daily life organisms, environments, chemical, substances, energies and electricity,
telecommunications, meteorology, earth and space including, the applications of science
and technology in daily life
146200 ภาษาอังกฤษวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน โดย
เพิ่มหัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมภายในให้มีความ
สอดคล้องกับคําศัพท์
English for specific purposes usage skills on listening, speaking, reading and
writing on interior architecture work to consistent with the terminology
181111 สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ความหมาย แนวคิด ทัศนคติของมนุษย์ด้านสุนทรียศาสตร์ ในประวัติศาสตร์จนถึง
ปัจจุบัน แนวคิดตะวันออก ตะวันตก วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่น การวิเคราะห์วิจารณ์ การ
ประยุกต์ใช้ในการรับรู้ และ การประเมินคุณค่า
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The meaning, concepts, human attitudes towards aesthetics since the ancient
time, East and West concepts, cultural heritages, the analytical critics, application in
aesthetic perception and its evaluation
182553 สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Architecture
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย วิเคราะห์สถาปัตยกรรมไทยประเพณีท้ังทาง
กายภาพและความหมายเชิงวัฒนธรรม องค์ประกอบที่มีผลต่อบรรยากาศของพื้นที่ ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร รูปลักษณะที่มีผลต่อจิตวิทยาการรับรู้ การเชื่อมโยงอาคารกับสภาพพื้นที่
Contemporary architecture in Thailand nowadays are expressed into more
basically, historically and culturally and yet, synchronizing to the modern contemporary
architecture day by day, moreover, its context will cover the aspects of landscape and the
surrounding atmosphere
184111 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
4(1-6-5)
Interior Architectural Design I
พื้นฐาน ทฤษฎีและแนวทางการออกแบบที่โล่งว่างภายในของสถาปัตยกรรม รูปแบบ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ความต้องการของผู้ใช้ ความสัมพันธ์พื้นที่
ใช้สอย การออกแบบสัดส่วน รูปทรง สุนทรียภาพ และระบบในอาคาร
Theories and concepts about interior architecture space, analyzing and
synthesizing space, defining the concepts in architecture, relationship between function
and structural system
184121 การเขียนภาพ
3(1-4-4)
Drawing and Painting
พื้นฐานการวาดภาพศิลปะ ภาพเรขาคณิตด้วยดินสอ การใช้สีน้ํา อุปกรณ์เขียนภาพ
การวาดเส้น การเขียนภาพหุ่นนิ่ง สัดส่วน แสงเงา การเขียนทัศนียภาพภายนอกและภายใน
Training of drawing by delineation, geometrical forms, water colour and using
basic drawing tools, drawing, writing, paphuennieg, proportioning, lighting, shade &
shadow, exterior and interior perspective views
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184122 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ และพื้นฐานการออกแบบ
3(1-4-4)
Composition Art and Fundamental Design
หลั ก การออกแบบทางศิ ล ปะ จุ ด เส้ น ระนาบ แสง เงา ทฤษฎี สี การจั ด
องค์ประกอบทางศิลปะ การนําเสนอผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้น
พื้นฐาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ กําหนดแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์
ของประโยชน์ใช้สอย ที่ว่าง รูปทรง ระบบโครงสร้าง
Learning principles art-work in terms of dots, lines, planes, lights, shade and
shadow, colour theory, composition art, design of 2 and 3 dimensional presentations
fundamental architecture design, analysis and synthesis, defining of concepts in
architecture, relationship between function, space and form of structural system
184123 พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน
3(3-0-6)
Basic Interior Architecture
หลักการเบื้องต้นการจัดที่โล่งว่างภายใน การใช้สอยพื้นที่ ขนาด สัดส่วนและการ
ออกแบบเครื่องเรือน ลักษณะกายภาพของมนุษย์ กับความต้องการในการใช้พื้นที่ ภาวะความ
น่าสบาย
Learning fundamental of managing interior space, area, size, human dimension,
designing of suitable furniture, human anatomy and requirements space utilization and the
comfort
184124 การเขียนแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
Basic Drafting
การเขียนแบบโดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ อักขระ ตัวเลข รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต
ภาพ 3 มิติ การเขียนทัศนียภาพภายใน สัญลักษณ์ตามมาตรฐานของงานสถาปัตยกรรมภายใน
Basic drafting and drawings, manuscripts, numbers, shapes, geometric forms,
three-dimensional graphics, interior perspective views, standard symbols
184211 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
4(1-6-5)
Interior Architectural Design II
ทฤษฎีและการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารที่พักอาศัย การจัด
พื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเครื่องเรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบ
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อาคาร จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้างและระบบ
อุปกรณ์อาคาร
Theories and implementations of interior space arrangement in residential
buildings, furniture planning, user behavior, function, interaction, building elements, user
psychology, environment, creative design, building structure and building equipment
systems
184212 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
4(1-6-5)
Interior Architectural Design III
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารจั ด วางพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยในอาคารสาธารณะขนาดเล็ ก ประเภท
ร้านอาหาร การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเครื่องเรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้
สอย องค์ประกอบอาคาร จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ
โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร
Theories and implementations of interior space arrangement of small public
buildings in restaurant, furniture planning, user behavior, function, interaction, building
elements, user psychology, environment, creative design, building structure and
building equipment systems
184213 แนวความคิดในการออกแบบ
3(2-2-5)
Design Concepts
ที่มาของแนวความคิด แรงบันดาลใจ การผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ด้วย
กระบวนการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Inspirations in creating of interior architecture design concept by analysis and
synthesis, defining concepts to be used in interior architecture
184221 เทคนิคการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Presentation Techniques for Interior Architecture
เทคนิคของการนําเสนอผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน การเขียน
แปลน รูปด้าน รูปตัด ทัศนียภาพ แบบขยายและหุ่นจําลอง นิทรรศการผลงานการออกแบบ
โดยการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของ แสง สี เสียง และเงา
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Techniques of drafting, drawings plan, elevation, section, perspective, details
and modeling applicable to interior architecture presentation, utilization of lighting, color,
sound, shade and shadow
184231 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
3(1-4-4)
Interior Structure I
วัสดุ เทคนิคการติดตั้งการก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายในอาคาร วิธีการต่อชน การ
ประสานและการติดตั้งเครื่องเรือน เขียนแบบโครงสร้าง แบบขยายรายละเอียดเครื่องเรือน
และงานตกแต่งภายใน
Materials and techniques of construction for interior furniture, furniture installation,
drawing and specifications of interior architecture
184232 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2
3(1-4-4)
Interior Structure II
ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน แบบก่อสร้างเครื่องเรือนที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน แบบขยาย ตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้าง
Practicing interior structural drawings, furniture structural drawings and details of
interior structural standards
184233 โครงสร้างอาคาร
3(2-2-5)
Building Structure
คุณสมบัติของไม้และเหล็ก แรงอัด แรงดึง แรงเค้นร่วม การออกแบบโครงสร้างไม้
และโครงสร้างเหล็ก การออกแบบรอยต่อของโครงสร้าง ตั้งแต่ฐานรากจนถึงหลังคา งานการ
เชื่อมโครงเหล็ก
Characteristics of wood and steel, compressive, tensile and combined stresses,
basic buildings structures, timber and shaped steels, connecting joints from footing to
rooftop and steel welding works
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184241 ออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design
หลักการ แนวความคิดและปฏิบัติการออกแบบเบื้องต้นสําหรับบ้านพักอาศัย การจัด
ผั ง บริ เ วณ และผั ง อาคาร การจั ด พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย สภาพแวดล้ อ ม โครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรม
สถาปัตยกรรมสีเขียว และสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
Principle, concept and practice of architecture design the for dwelling, master
planning and floor planning suitable for the surrounded environment the related building
structures green architecture and sustainable design
184242 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Basic Computer Drafting for Interior Architecture
ความรู้เบื้องต้นในการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน การฝึกหัดเขียนแปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย และการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ
Principle of computer hardware, software, programs, introduction to computeraided design and basic presentation for interior architecture, interior drawing works such
as plans, elevations, sections, details and the associated drawing symbols
184311 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
4(1-6-5)
Interior Architectural Design IV
ทฤษฎีและการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน อาคารพาณิชย์ประเภท
อาคารสํานักงาน การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเครื่องเรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์
พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย องค์ ป ระกอบอาคาร จิ ต วิ ท ยาผู้ ใ ช้ ง าน สภาวะแวดล้ อ ม การสร้ า งสรรค์ ง าน
ออกแบบ โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร
Theories and implementations of interior space arrangement of commercial and
public buildings in office, furniture planning, user behavior, function, interaction, building
elements, user psychology, environment, creative design, building structure and
building equipment systems
184312 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
4(1-6-5)
Interior Architectural Design V
ทฤษฎีและการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่
ประเภทศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเครื่องเรือน ประโยชน์ใช้
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สอย ความสั ม พั น ธ์ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย องค์ ป ระกอบอาคาร กฎหมาย จิ ต วิ ท ยาผู้ ใ ช้ ง าน สภาวะ
แวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร และการออกแบบ
เพื่อมวลชล
Theories and implementations of interior space arrangement of large public
buildings in department store shopping mall, furniture planning, user behavior, function,
interaction, building elements, law, user psychology, environment, creative design,
building structure, building equipment systems and universal design
184321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
3(3-0-6)
History of Interior Architecture
ประวั ติ ค วามเป็ น มาและรู ป แบบของงานออกแบบสถาปั ต ยกรรมภายในตั้ ง แต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึงสมัยใหม่ ความสัมพันธ์และอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อ
การแสดงออกทางศิลป์ และงานสถาปัตยกรรมภายในร่วมสมัย
Historical and derivation of designs, relationship between the art expression and
their Western Cultures and factors upon recent interior architecture works
184322 พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Basic Thai Architecture
พื้นฐานและวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมไทย ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสังคมไทยและความเชื่อถือ ระบบโครงสร้างของอาคารพื้นถิ่น ที่มีพื้นฐานมาจาก
แบบประเพณีนิยม ลวดลายและศิลปะของการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมไทย
Principles and development of Thailand’s traditional architecture, relationship of
architecture to the Thai social and religious belief, characteristics of Thai vernacular
architecture and Thai architecture decoration
184331 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 1
3(3-0-6)
Materials and Technologies Building I
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารและงาน
ระบบสุขาภิ บาล ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบ
ดับเพลิง ระบบเสียง ระบบกรอบอาคารและการประหยัดพลังงาน

56

Basic principle of materials and building equipment systems, sanitary system,
drainage, air-conditioning, electric and lighting, fire protection, acoustic, energy efficient
systems
184332 ออกแบบเครื่องเรือน และเทคโนโลยีเครื่องเรือน
3(1-4-4)
Furniture Design and Furniture Technology
การออกแบบเครื่องเรือน แนวความคิดของนักออกแบบเครื่องเรือนที่มีชื่อเสีย ง
เทคนิคและวิธีการผลิตเครื่องเรือน วัสดุ ประโยชน์ใช้สอย โครงสร้าง วิธีการสร้างแบบจําลอง
ประกอบ วั ส ดุ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รกล ทฤษฎี เทคนิ ค ของการสร้ า งเครื่ อ งเรื อ น ความ
ปลอดภัยในงานการผลิตเครื่องเรือน
Implementation of various furniture design, through various outstanding furniture
designers, concepts, technology of furniture production, materials in use, functions,
structures models, materials, tools, automation, theories and implementation of creating
furniture initiation and the safety of manufacturing
184333 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 2
3(3-0-6)
Materials and Technologies Building II
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง เทคโนโลยีกับการใช้งานอุปกรณ์ที่
ใช้ในอาคารสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุตามหลักการออกแบบเพื่อมวลชน ระบบขนส่งใน
อาคารและระบบรักษาความปลอดภัย
Basic principle on materials and decorations, utilization of building interior
equipment for the elderly and universal design transportation systems in buildings and
security control
184341 ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับในอาคาร
3(2-2-5)
Landscape and Interior Planting
หลั ก การออกแบบภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม รู ป แบบและองค์ ป ระกอบทางภู มิ ทั ศ น์ ข้ั น
พื้นฐาน ชนิดของพันธ์พืช การปลูกการเลือกใช้ การดูแลรักษา เทคนิคการออกแบบตกแต่ง
ภายในอาคารด้วยไม้ประดับ งานระบบอาคารที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมสีเขียว
Principle of landscape architecture design, basic shaping of the surrounding
landscape, botanical and growing technologies, interior decoration plants building
equipment systems and green architecture
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184342 การประมาณราคาและการบริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น
2(2-0-4)
Cost Estimate and Fundamental in Construction Management
หลักการ ระบบการบริหารจัดการการก่อสร้างและการควบคุม การประมาณราคา
และควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย กฏหมายควบคุมอาคาร
Principle of construction management, cost estimation and budget controlling,
safety precaution, control laws building
184351 การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Photography for Interior Architecture
ทฤษฎี วิ ธี ก ารใช้ ก ล้ อ งถ่ า ยภาพเพื่ อ การถ่ า ยภาพงานสถาปั ต ยกรรมและ
สถาปัตยกรรมภายใน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพ การนําเสนอผลงาน
การถ่ายภาพ
Theories and methods of digital camera for architecture and interior architecture
photography, photography techniques, computer programs for architectural work,
presentations of photography
184352 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกและการสร้างภาพ 3 มิติ 3(1-4-4)
Computer Graphic and Generated 3D Model
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกสําหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน การ
นําเสนองานสถาปัตยกรรมภายในด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
Principle of using computer for graphic and interior design, programming for
creating architectural drawing and presentation, introduction to 2 and 3 dimensional
modeling
184411 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
4(1-6-5)
Interior Architectural Design VI
ทฤษฎีและการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่
ประเภทโรงแรม การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเครื่องเรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์
พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบอาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์
งานออกแบบ โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล
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Theories and implementations of interior space arrangement of large public
buildings larger such as hotel building, furniture planning, user behavior, function,
interaction, building elements, law, user psychology, environment, creative design,
building structure, building equipment systems and universal design
184412 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7
4(1-6-5)
Interior Architectural Design VII
ทฤษฎีและการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะ ขนาด
ใหญ่พิเศษประเภท โรงพยาบาลและคลินิกเพื่อสุขภาพ คลินิกเสริมความงามและ สปา การจัด
พื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเครื่องเรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบ
อาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้าง
และระบบอุปกรณ์อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล
Theories and implementations of interior space arrangement of very large
buildings such as hospitals, health care clinics and spa , furniture planning, user behavior,
function, interaction, building elements, law, user psychology, environment, creative
design, building structure, building equipment systems and universal design
184413 ออกแบบตกแต่งแบบไทย และล้านนา
3(1-4-4)
Thai and Lanna Decoration Design
องค์ ป ระกอบ คุ ณ ค่ า ของการตกแต่ ง แบบไทย ลั ก ษณะการใช้ ล วดลายไทยที่ มี
เอกลักษณ์ วิวัฒนาการ คติความเชื่อ ในการตกแต่งของไทย รูปแบบเครื่องเรือนเครื่องใช้ของ
ไทย องค์ประกอบ คุณค่าของการตกแต่งแบบล้านนา ลักษณะการใช้ลวดลาย การออกแบบทีม่ ี
เอกลักษณ์ วิวัฒนาการ คติความเชื่อ ในการตกแต่งแบบล้านนา รูปแบบเครื่องเรือนเครื่องใช้
การปฏิบัติออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน
Elements, appreciation of Thai decorative arts, development and myth of Thai
decorative arts, appropriate and ornamented furniture, elements of Thai decoration of
Lanna, formations and significant characteristics from ancient believes in Lanna decoration,
training of the furniture styles with Lanna style, practical interior architecture design
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184431 แสงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3(3-0-6)
Lighting for Interior Architectural Design
ทฤษฎี องค์ ประกอบทางเทคนิค พฤติกรรมในการตอบสนองของมนุษย์กับการ
ออกแบบการส่องแสงสว่าง วิธีการใช้แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ภายในอาคารประเภท
ต่าง ๆ กรณีตัวอย่างการออกแบบการใช้แสงในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ผลกระทบ
ในด้านความประหยัด
Theories, technical elements, human perception and psychology of lighting design,
utilization of interior lighting and the impact of energy save
184432 การปรับปรุงอาคาร
3(2-2-5)
Building Renovation
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอาคารเก่าให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานในรูปแบบ
ใหม่ การแก้ไขโครงสร้างอาคารและวัสดุหุ้มผิวโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่การใช้
งานและการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้าง วงจรชีวิตอาคาร การจัดรูปแบบอาคารใหม่
Principle of process of building renovation, structural repair, rebuilding and
finishing, re-planning to increase the quality and the appropriate usage, life cycle of
building, including and technical remodeling
184441 วัฒนธรรมและคติความเชื่อล้านนา
3(3-0-6)
Lanna Culture and Belief
ประวัติศาสตร์ของชุมชนล้านนาไทย วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อ ที่ส่งผลต่อการ
สร้างผลงานสถาปัตยกรรมล้านนา และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมกับ
การออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
History of Thai Lanna life-style, cultural derivations of Lanna architecture
characteristics, influence of culture change on the contemporary architecture
184442 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
Fundamental in Architectural Conservation
หลักการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ และการวิเคราะห์คุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบต่างๆ
ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และข้อจํากัดต่างๆ ในงานการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
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Principle of architecture conservation in relation with cultural heritages both of
Thai and foreign countries, importance and the considerations on economic, social,
limitation in conservation works
184443 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
Professional Training
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ในสํานักงานหรือ
ภาคสนามเพื่อให้ได้สัมผัสกับงานสถาปัตยกรรมภายในที่แท้จริง
Working professional training at an interior architecture firm in order to expose
students to hand-on experiences in the real interior architecture world
184511 เตรียมวิทยานิพนธ์
3(0-6-3)
Thesis Preparation
เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทบทวนทฤษฎี รวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษา
ศึ ก ษาที่ ต้ั ง โครงการ ผู้ ใ ช้ ง าน กฎหมายและเทศบั ญ ญั ติ การเตรี ย มวิ ท ยานิ พ นธ์ ท างการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Thesis proposal, programming and theoretical review, case study, site analysis,
user behavior, control laws and thesis preparation of interior architecture
184512 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Thesis
ประมวลความรู้ วิเคราะห์ความต้องการพื้นที่ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย ผัง
บริเวณ การจัดวางแปลน แนวความคิดในการออกแบบ การออกแบบ การเขียนแบบก่อสร้าง
และการแสดงผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Knowledge, continuation of practice from thesis preparation, area requirement,
functions, lay-out plan, master plan, concept design, design, construction drawing, interior
architecture presentation
184541 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Practice
กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑนศิลป์ การปฏิบัติระหว่างลูกค้าและสถาปนิกผู้ออกแบบ กลไกการทํางานในสํานักงาน
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สถาปนิ ก และควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง เอกสารสั ญ ญาการออกแบบ สั ญ ญาก่ อ สร้ า ง สั ญ ญา
บริการภายในตึก ด้านธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
เทศบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมภายใน
Ethical conduct of the professionals in the fields of interior decoration and
architecture, the relationship between client and designer, designer and staff, office
architectural work supervisions, architectural work contract, building service contract,
construction contract, related to business, professional ethic, act, regulation,
commandment, ordinance and law related to interior architecture
184542 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนําเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน
Searching, collecting data, analyzing, report writing, discussing and answering
question in interior architecture
184551 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา
3(3-0-6)
Arts and Vernacular Architecture of Lanna
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในยุคล้านนา รูปแบบ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลงานศิลปกรรมและอิทธิพลที่มีการสืบสานมาถึงงานออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
Arts and elements of typical architecture of Lanna, harmony between arts and
architecture or any impact in designing contemporary architecture
184552 ออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์
3(1-4-4)
Exhibition and Museum Design
หลักการ องค์ประกอบในการจัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ เนื้อที่ใช้สอย รูปทรง
แสง สี วัสดุ การสื่อความหมาย เรื่องราว สัญลักษณ์ และจิตวิทยาในการออกแบบพื้นที่การจัด
ส่วนแสดงนิทรรศการ ปฏิบัติการออกแบบนิทรรศการ ทั้งแบบชั่วคราว และแบบถาวร
Principle and components of exhibitions and museum, function, forms, lighting,
color, symbolics, theme and design psychology in area usage, practical works on
temporary and permanent exhibition designs
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ กําหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้
1. เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง กลุ่มเลขรหัสสาขาวิชา
184 หมายถึง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
2. เลขสามตัวหลัง สามารถจําแนกได้ ดังนี้
เลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
1
แสดงถึง
กระบวนวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2
แสดงถึง
กระบวนวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
3
แสดงถึง
กระบวนวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
4
แสดงถึง
กระบวนวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
5
แสดงถึง
กระบวนวิชาในระดับชั้นปีที่ 5
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิชาหลัก
2
หมายถึง
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
3
หมายถึง
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
4
หมายถึง
กลุ่มวิชาสนับสนุน
5
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกเลือก
เลขหลักหน่วย หมายถึง อนุกรมรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ

1

2

ชื่อ-สกุล

นางสาวชนกพร อ้วนสุชาติ*

นางสาวนิลบุ ล สุวัฒนา

เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน

15799000XXXXX

15099001XXXXX

ตําแหน่ง
วิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน
แขนงออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน
สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน
แขนงออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
คอ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน

สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน
3

นายบรรเจิด ศรีมูล*

15012000XXXXX

อาจารย์
สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงใหม่

ปี
2557

2552
2553

2549

2557

2552
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ลําดับ
4

5

ชื่อ-สกุล
นายพันธพัฒน์ บุญมา

นางสาวพสุ สุวภาพ*

* อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบหลักสูตร

เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน
35705010xxxxx

15099001XXXXX

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

คพ.ม. เคหการ
สถ.บ. สถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต

สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน
แขนงออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 2557
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 2551
มงคลล้านนา เชียงใหม่

อาจารย์

สาขาวิชา

ปี
2550
2546

65

3.2.2 อาจารย์ประจํา
ลําดับ

1

2

ชื่อ-สกุล

นางสาวชนกพร อ้วนสุชาติ*

นางสาวนิลบุ ล สุวัฒนา

เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน

15799000XXXXX

15099001XXXXX

ตําแหน่ง
วิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน
แขนงออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน

สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน
แขนงออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
คอ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน

สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน
3

นายบรรเจิด ศรีมูล*

15012000XXXXX

อาจารย์
สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน

สําเร็จการศึกษา
ปี
จากสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 2557
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 2552
มงคลล้านนา เชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงใหม่

2553

2549

2557

2552
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ลําดับ
5

6

7

ชื่อ-สกุล
นายพันธพัฒน์ บุญมา

นางสาวพสุ สุวภาพ*

นายอัมเรศ เทพมา

* อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบหลักสูตร

เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน
35705010xxxxx

15099001XXXXX

35009009xxxxx

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

คพ.ม. เคหการ
สถ.บ. สถาปัตยกรรม

อาจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา

สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน
แขนงออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน
วศ.ม. วิศกรรมและการบริหาร
การก่อสร้าง
สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปี
2550
2546

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 2557
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 2551
มงคลล้านนา เชียงใหม่
2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 2548
มงคลล้านนา เชียงใหม่
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
ดร.กาญจน์ นทีวฒ
ุ ิกุล

ตําแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถ.บ.

สถาปัตยกรรม
ภายใน
เศรษฐศาสตร์
การวางแผนภาค
และเมือง
สถาปัตยกรรม
ภายใน
แขนงออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ภายใน
สถาปัตยกรรม
ภายใน
สถาปัตยกรรม
ภายใน
แขนงออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ภายใน
สถาปัตยกรรม
ภายใน

ศ.ม.
ผด.
2

นายธนิตพงศ์ พุทธวงศ์

อาจารย์

สถ.ม.

สถ.บ.

3

นายวราชัย ขิงทอง

อาจารย์

สถ.ม.

สถ.บ.

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ จั ด ทํ า โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถทางสถาปัตยกรรม
ครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ควบคู่กัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตได้มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่
การทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงกําหนดการฝึกงานด้านสถาปัตยกรรม โดยไม่นับรวมหน่วย
กิ ต โดยให้ มี ร ะยะเวลาการฝึ ก ปฎิ บั ติ ง านไม่ น้ อ ยกว่ า 270 ชั่ ว โมง เพื่ อ ฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนามภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศการฝึกงาน
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรักหรือทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีความ
เข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ
3. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4. เคารพสิ ท ธิ แ ละรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ นของผู้ อื่น รวมทั้ง เคารพในคุ ณ ค่ า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
5. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และสังคม
6. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
8. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ โดยใช้องค์
ความรู้ทางวิชาชีพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐาน
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
9. มี มนุ ษยสั มพั นธ์ ดี สามารถสื่ อสารกั บกลุ่ มคนหลากหลายทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
10. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
11. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม
ทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเอง การจัดเก็บประมวลผลข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
13. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
14. สามารถปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมภายในได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐานมาตรฐานวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม สาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมภายใน
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4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึกปฎิบัติงานทางสถาปัตยกรรมภายในโดยมีระยะเวลานับรวมไม่น้อยกว่า 270
ชั่วโมง
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
สถาปั ต ยกรรมภายใน เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ ลงานโดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวความคิ ด เกี่ ย วกั บ
สถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น สอดแทรกในโครงการที่ ไ ด้ ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย ให้ เ กิ ด เป็ น ผลงานทาง
สถาปัตยกรรมภายใน
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ เพื่อค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และออกแบบ
ผลงานทางสถาปั ต ยกรรมภายในที่ มี ผ ลงานส่ ว นหนึ่ ง ได้ นํ า ความรู้ จ ากแนวคิ ด ของ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้ในโครงการศึกษาวิจัยให้กลายเป็นผลงานที่เป็นนวัตกรรมที่
ได้จากการที่นิสิตนําความรู้และทฤษฎีที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทําโครงการ และ
มีขอบเขตของโครงการที่สามารถทําการศึกษาวิจัยให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้
รายวิชาวิทยานิพนธ์แบ่งแผนการศึกษาออกเป็น สองรายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาเตรียม
วิทยานิพนธ์ จํานวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาวิทยานิพนธ์ จํานวน 9 หน่วยกิต รวมหน่วยกิต
ทั้งหมด จํานวน 12 หน่วยกิต
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เป็ น ผลงานทางสถาปั ต ยกรรมภายในที่ มี ก ารพั ฒ นาประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด
สถาปัตยกรรม และภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่า พัฒนาให้กลายเป็นผลงานที่เกิดนวัตกรรม
ทางสถาปัตยกรรมภายในขึ้น
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 5
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5.4 จํานวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็น ภาคการศึกษาต้น รายวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์
จํานวน 3 หน่วยกิต และภาคการศึกษาปลาย รายวิชาวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การดํ า เนิ น การเตรี ย มเสนอผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ท างสถาปั ต ยกรรมภายใน
กําหนดให้นิสิตทุกคนต้องดําเนินการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษา
ต้น ในชั้นปีที่ 5 โดยกําหนดให้อยู่ในรายวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์ เป็นรายวิชาที่นับรวมหน่วยกิต
ในแผนการศึกษา จํานวน 3 หน่วยกิต
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากการจั ด สอบการนํ า เสนอผลการศึ ก ษา โดยมี อ าจารย์ ซึ่ ง เป็ น
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ คณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ จํ า นวนไม่ น้ อ ยว่ า 3 คน และมี ก ารแบ่ ง
กระบวนการนําเสนอเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการนําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และ ช่วงการนําเสนอ
ผลงานทางสถาปัตยกรรมภายใน โดยนิสิตมีอาจารย์ที่ปรึกษากํากับดูแลวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการทําวิทยานิพนธ์ จํานวน 1 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในทุกรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นํา

1.บูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา
2.จั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมในการดํา รงชี วิต อย่ างต่อเนื่ องตลอด
หลักสูตร
3.สร้างกิจกรรมที่แสดงถึงการเคารพในสิทธิ์ของ
ผู้อื่น ยอมรับในการถูกวิพากษ์วิจารณ์ และเคารพ
ในสิทธิส่วนบุคคล
1.จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะด้านให้
นิสิตได้ทํางานเป็นกลุ่มและมีการส่งเสริมบทบาท
ทั้งการเป็นผู้นาํ และสมาชิกกลุ่ม ส่งเสริมการแสดง
ความคิดเห็นและแสดงออกทางความคิด
2.การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน หรือการทํา
กิจกรรมที่ต้องมีการจัดบริหาร เงิน คน และเวลา
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริต มี
จรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
3. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4. เคารพสิทธิและรับ ฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
1. กํ า หนดให้ อ าจารย์ ผู้ส อนทุก คนต้ อ งสอดแทรกเรื่องคุณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ปลูกฝังจิตสาธารณะ และจิตอาสา ด้วยการจัดกิจกรรมการ
ให้บริการชุมชน ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีทํางานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้าง
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ทําดี ทําประโยชน์แก่
ส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การประเมินใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินก่อน
เรียน ระหว่างเรียน ภายหลั งสิ้ นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ทั้งในชั้นเรียนและแหล่ งฝึก
ปฎิบัติงาน โดยอาจเป็นการประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต อาจารย์ประจําแหล่ง
ฝึกงาน ดังนี้
1. ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละในจัดกิจกรรมวิชาการ การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต่างๆ ที่สอดแทรกในรายวิชา
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2. ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
3. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกลุ่มและกิจกรรมในสโมสรนิสิต
4. จํานวนผลงานหรือรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติของนิสิต
2.1.2 ความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนว
กว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง แสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์
2. ใช้ ก ระบวนการสอนที่ เ น้ น ให้ เ กิ ด การนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ทํางาน
3. กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล
ชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจหรืออาจนําไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
4. รายวิ ช าบั ง คั บ ของหลั ก สู ต รต้ อ งวางพื้ น ฐานและสร้ า งความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฏี และปฏิบัติ มี การใช้ แบบฝึก หัด โครงงาน และกรณีศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
5. จัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการศึกษาดูงานหรือ
ใช้วิธีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจน
ใช้วิธีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน
6. ในกระบวนการเรี ย นการสอนส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะ
ความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการมอบหมายงานเพื่อให้
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ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนา
ค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปราย นําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันในชั้นเรียน
2.1.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. การประเมินจากแบบทดสอบ
2. การประเมินจากรายงาน หรือผลงานที่นิสิตจัดทําขึ้น
3. การประเมินการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
4. การประเมินผลจากการอภิปราย
5. การประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
6. การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนจากวิชาปฏิบัติการ
7. ประเมินจากการอภิปรายวิชาสัมมนา
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
2. 1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างอย่างเหมาะสม
3.สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. มีทักษะปฏิบัติ ตามที่ได้รับการฝึกฝน
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา
เน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย
เช่น การอภิปราย การทํากรณีศึกษา สถานการณ์จําลอง การทําวิทยานิพนธ์ การสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการจัดการเรียนการสอนให้
นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
คิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่ม มีการจัดการอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์
กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์จําลอง อภิปรายผลงานทางสถาปัตยกรรมภายใน การ
เรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดทําโครงงาน เป็นต้น
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2. 1.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา
ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. การประเมินกระบวนการคิด
2. การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยให้
นิสิตอธิบายแนวคิดของการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และการประยุกต์ใช้การออกแบบ
โดยใช้ความรู้ที่ได้ทําการศึกษามา
3. การประเมิ น ผลงาน ได้ แ ก่ รายงานการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์จําลอง รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา และสรุปผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
เหมาะสมทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังตนเองและองค์กรใน
สาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. กําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้าม
สาขาหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นทีมเพื่อส่งเสริม
การแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตามหลากหลายสถานการณ์
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2.1.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอ
ผลงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ ดังนี้
1. สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5. ภาวะผู้นํา
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การ
เขียน โดยการทํารายงาน และนําสนอในชั้นเรียน
3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์
กรณีศึกษา และสถานการณ์จําลอง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ทั ก ษะการ
สื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
3. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ทีส่ ่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลือกสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่นําเสนอ
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2.1.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลใน
การเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหา การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
2. ประเมิ น ผลงานตามกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้ แ บบ
ประเมินทักษะการนําเสนอ การฟัง และการเขียน
3. ประเมินจากความสามารถในการค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้อง
2.1.6. สุนทรียศิลป์
2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
1. มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม
2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรีย
ศิลป์
อาจารย์ นํ า เสนอผลงานที่ มี ค วามงดงามทั้ ง ทางด้ า นสั ด ส่ ว น
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ตลอดจนองค์ความรู้และคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ถูกถ่ายทอดหรือสอดแทรกลงไปในผลงานที่ได้นําเสนอตัวอย่าง
2.1.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
ประเมินจากปฏิกริยาความสนใจและความชื่นชมยินดีของนิสิตและ
ความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวมีความสุขในการเรียนรู้ต่อไป
2.1.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.1.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
1. มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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2.1.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. ใช้ ก ารนํ า เสนอหน้ า ชั้ น เรี ย นที่ กํ า หนดให้ นิ สิ ต ต้ อ งดํ า เนิ น การ
นําเสนอเอง โดยสร้างบรรยากาศ การวางตัว การแต่งกาย และบุคลิกภาพที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือต่อผลงานที่ได้มีการนําเสนอ
2. ใช้การส่งผลงานในชั้นเรียนแต่ละครั้งของนิสิตเพื่อแสดงถึงสุข
ภาวะอนามัย ตลอดจนสุขภาพนิสิตที่เข้ามาเรียน
3. การแต่งกายที่เหมาะสมกับวาระโอกาสและสถานที่
2.1.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. ใช้การประเมินบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของผลงานที่นิสิต
ได้นําเสนอ
2. ใช้การประเมินจากการเข้าเรียนตามเวลาของนิสิต
3. ใช้ ก ารประเมิ น จากการสะท้ อ นภาพลั ก ษณ์ ข องนิ สิ ต จาก
บุคคลภายนอกคณะ
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านในหมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนัก ในคุณ ค่ า คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และซื่อสัต ย์ สุจ ริ ต มี
จรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรักหรือทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีความเข้าใจใน
จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ
3. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4. เคารพสิทธิและรับ ฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม
5. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
และสังคม
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2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
1. กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ปลูกฝังจิตสาธารณะ และจิตอาสา ด้วยการจัดกิจกรรมการ
ให้บริการชุมชน ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีทํางานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้าง
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ทําดี ทําประโยชน์แก่
ส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
การประเมินใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินก่อน
เรียน ระหว่างเรียน ภายหลั งสิ้ นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ทั้งในชั้นเรียนและแหล่ งฝึก
ปฎิบัติงาน โดยอาจเป็นการประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต อาจารย์ประจําแหล่ง
ฝึกงาน ดังนี้
1. ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละในจัดกิจกรรมวิชาการ การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต่างๆ ที่สอดแทรกในรายวิชา
2. ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
3. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกลุ่มและกิจกรรมในสโมสรนิสิต
4. จํานวนผลงานหรือรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติของนิสิต
2.2.2. ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา
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2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนว
กว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้และความเข้าใจในบทบาทวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
ที่มีต่อชุมชนและสังคม
5. มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในกระบวนการวิ จั ย กระบวนการ
บริหาร และการ จัดการองค์กร
6. มี ความรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ยวกั บ สาระสํ าคัญ ของเทคโนโลยี
สารสนเทศในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน ได้
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง แสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์
2. ใช้กระบวนการสอนที่เน้นให้เกิดการนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางาน
3. กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล ชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจหรืออาจนําไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
4. รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องวางพื้นฐานและสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฏี และปฏิบัติ มี การใช้ แบบฝึก หัด โครงงาน และกรณีศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
5. จัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการศึกษาดูงานหรือ
ใช้วิธีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจน
ใช้วิธีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน
6.
ในกระบวนการเรีย นการสอนส่ ง เสริ ม ให้ ผู้เ รีย นมีทั ก ษะ
ความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการมอบหมายงานเพื่อให้
ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนา
ค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปราย นําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันในชั้นเรียน
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2.2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. การประเมินจากแบบทดสอบ
2. การประเมินจากรายงาน หรือผลงานที่นิสิตจัดทําขึ้น
3. การประเมินการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
4. การประเมินผลจากการอภิปราย
5. การประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
6. การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนจากวิชาปฏิบัติการ
7. ประเมินจากการอภิปรายวิชาสัมมนา
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างอย่างเหมาะสม
3. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. มีทักษะปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
5. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ โดยใช้
องค์ ความรู้ทางวิชาชีพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
6. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์
และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา
เน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย
เช่น การอภิปราย การทํากรณีศึกษา สถานการณ์จําลอง การทําวิทยานิพนธ์ การสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการจัดการเรียนการสอนให้
นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
คิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่ม มีการจัดการอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์
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กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์จําลอง อภิปรายผลงานทางสถาปัตยกรรมภายใน การ
เรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดทําโครงงาน เป็นต้น
2.2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา
ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. การประเมินกระบวนการคิด
2. การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยให้
นิสิตอธิบายแนวคิดของการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และการประยุกต์ใช้การออกแบบ
โดยใช้ความรู้ที่ได้ทําการศึกษามา
3. การประเมินผลงาน ได้แก่ รายงานการศึกษาและวิเคราะห์
กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์จําลอง รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา และสรุปผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
2. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
เหมาะสมทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังตนเองและองค์กรใน
สาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. กําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้าม
สาขาหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นทีมเพื่อส่งเสริม
การแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตามหลากหลายสถานการณ์
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2.2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอ
ผลงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ ดังนี้
1. สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5. มีภาวะผู้นํา
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การ
เขียน โดยการทํารายงาน และนําสนอในชั้นเรียน
3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา สามารถ
แก้ ไ ขปั ญหาโดยใช้ สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อนํ า สถิ ติ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวิ จัย หรื อ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
4. พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารการ แสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเอง การจัดเก็บประมวลผลข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์
กรณีศึกษา และสถานการณ์จําลอง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
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2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ทั ก ษะการ
สื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
3. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ทีส่ ่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลือกสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่นําเสนอ
2.2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลใน
การเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหา การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
2. ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ
ประเมินทักษะการนําเสนอ การฟัง และการเขียน
3. ประเมินจากความสามารถในการค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้อง
2.2.6 สุนทรียศิลป์
2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
1. มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม
และภูมิปัญญาพื้นถิ่น
2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรีย
ศิลป์
อาจารย์ นํ า เสนอผลงานที่ มี ค วามงดงามทั้ ง ทางด้ า นสั ด ส่ ว น
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ตลอดจนองค์ความรู้และคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ถูกถ่ายทอดหรือสอดแทรกลงไปในผลงานที่ได้นําเสนอตัวอย่าง
2.2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
ประเมินจากปฏิกิริยาความสนใจ และความชื่นชมยินดีของนิสิตและ
ความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวมีความสุขในการเรียนรู้ต่อไป
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2.2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
1. มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. ใช้การนําเสนอหน้าชั้นเรียนที่กําหนดให้นิสิตต้องดําเนินการ
นําเสนอเอง โดยสร้างบรรยากาศ การวางตัว การแต่งกาย และบุคลิกภาพที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือต่อผลงานที่ได้มีการนําเสนอ
2. ใช้การส่งผลงานในชั้นเรียนแต่ละครั้งของนิสิตเพื่อแสดงถึงสุข
ภาวะอนามัย ตลอดจนสุขภาพนิสิตที่เข้ามาเรียน
3. การแต่งกายที่เหมาะสมกับวาระโอกาสและสถานที่
2.2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. ใช้การประเมินบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของผลงานที่นิสิต
ได้นําเสนอ
2. ใช้การประเมินจากการเข้าเรียนตามเวลาของนิสิต
3.
ใช้การประเมินจากการสะท้อนภาพลักษณ์ของนิสิตจาก
บุคคลภายนอกคณะ
2.2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
1. สามารถปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างมีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
2.
สามารถปฏิบัติงานในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน บริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม
3. สามารถแสดงภาวะผู้นําในการบริหาร การปฏิบัติงานในชุมชน
และสังคม
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2.2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติการทางวิชาชีพ
ใช้ ก ารสอนโดยการอ้ า งอิ ง กับ มาตรฐานทางวิ ช าชี พ ทั้ง ทางด้ า น
มาตรฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน กฎหมายควบคุมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพใน
การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้แนวความรู้
และภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่นําไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฎิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
2.2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
ปฏิบัติการทางวิชาชีพ
ประเมินผลงานจากผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โดย
อ้างอิงกับมาตรฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้แนวความรู้และ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2.ความรู้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)

 ความรับผิดชอบรอง

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2) (3)

(4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)



 



6.
สุนทรีย
ศิลป์

(1)

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา



001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา

 
 












 



กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น



003136 พะเยาศึกษา

 

    
    











   



 



  



 








กลุ่มวิชาพลานามัย

 

004150 กอล์ฟ
004151 เกม
004152 บริหารกาย
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รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
004154 ว่ายน้ํา
004155 ลีลาศ
004156 ตะกร้อ
004157 นันทนาการ
004158 ซอฟท์บอล
004159 เทนนิส
004160 เทเบิลเทนนิส
004161 บาสเกตบอล
004162 แบดมินตัน
004163 ฟุตบอล
004164 วอลเลย์บอล
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว


 

 
 

 
 


 





































 



 


 



3.ทักษะทางปัญญา

(1) (2) (3)




























4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)





























 



 























6.
สุนทรีย
ศิลป์

(1)

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)















(2)
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2.ความรู้

(1) (2) (3) (4) (1)

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)

6.
สุนทรีย
ศิลป์

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(1)

(2)





กลุ่มวิชาบูรณาการ



005171 ชีวิตและสุขภาพ
005172 การจัดการการดําเนินชีวิต
005173 ทักษะชีวติ



   
   

 



   
   
   
        











หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา

    



002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า

 





002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต







001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

      

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์




002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
002124 ปริทัศน์ศลิ ปะการแสดงไทย
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2.ความรู้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)



002125 ดุริยางควิจักขณ์
002126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน

 

3.ทักษะทางปัญญา

(1) (2) (3)

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)

      
      

6.
สุนทรีย
ศิลป์

(1)

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

 









  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวิต

      

 

 

003132 ไทยกับประชาคมโลก

 

 
      
  
     



003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
003135 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

 

   
   




 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พื้นฐาน
006142 คณิตศาสตร์สําหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ
006144 ยาและสารเคมีใน
ชีวิตประจําวัน
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รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)
006144 อาหารและวิถีชีวิต
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน

3.ทักษะทางปัญญา

(1) (2) (3)

     
 
         
 
     

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)

  
  
 







กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์

    

  



 

6.
สุนทรีย
ศิลป์

(1)

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)




(2)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

วิชาแกน
กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะ
181111
สุนทรียศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
184121 การเขียน
ภาพ
184122การจัด
องค์ประกอบทาง
ศิลปะ และ พืน้ ฐาน
การออกแบบ
184123 พืน้ ฐาน
สถาปัตยกรรม
ภายใน
184124 การเขียน
แบบเบื้องต้น

2

3

4

5

2. ความรู้

1

2

3

4

 ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

6.
สุนทรีย
ศิลป์

5

1

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
1

2

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ
1

2 3
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

184221 เทคนิคการ
แสดงแบบทาง
สถาปัตยกรรม
ภายใน
184321
ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมภายใน

184322 พืน้ ฐาน
สถาปัตยกรรมไทย

2

3

4

5

2. ความรู้

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

6.
สุนทรีย
ศิลป์

5

1

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
1

2

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ
1

2 3
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาหลักสาขา
184111ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ภายใน 1
184211 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ภายใน 2
184212 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ภายใน 3
184213
แนวความคิดในการ
ออกแบบ
184311 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ภายใน 4
184312 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ภายใน 5

2

3

4

5

2. ความรู้

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

6.
สุนทรีย
ศิลป์

5

1

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
1

2

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ
1

2 3
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

184411 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ภายใน 6
184412 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ภายใน 7
184413 ออกแบบ
ตกแต่งแบบไทย และ
ล้านนา
184511 เตรียม
วิทยานิพนธ์

184512
วิทยานิพนธ์

2

3

4

5

2. ความรู้

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

6.
สุนทรีย
ศิลป์

5

1

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
1

2

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ
1

2 3
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
184231 โครงสร้าง
สถาปัตยกรรม
ภายใน 1
184232 โครงสร้าง
สถาปัตยกรรม
ภายใน 2
184233 โครงสร้าง
อาคาร
184331 วัสดุ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีอาคาร 1
184332 ออกแบบ
เครื่องเรือน และ
เทคโนโลยีเครื่องเรือน
184333 วัสดุ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีอาคาร 2
184431 แสงเพื่อการ
ออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
184432 การปรับปรุง
อาคาร

2

3

4

5

2. ความรู้

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

6.
สุนทรีย
ศิลป์

5

1

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
1

2

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ
1

2 3
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

กลุ่มวิชาสนับสนุน
146200
ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
184241 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
184242คอมพิวเตอร์
พืน้ ฐานเพื่อการเขียน
แบบสถาปัตยกรรม
ภายใน
184341 ภูมิ
สถาปัตยกรรมและไม้
ประดับในอาคาร
184343 การประมาณ
ราคาและการบริหาร
งานก่อสร้างเบื้องต้น
184441 วัฒนธรรมและ
คติความเชื่อล้านนา

2

3

4

5

2. ความรู้

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

6.
สุนทรีย
ศิลป์

5

1

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
1

2

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ
1

2 3
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

184442 การอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมขั้น
พื้นฐาน
184541 กฎหมายและ
การปฏิบัติวิชาชีพ
184542 สัมมนา

วิชาเอกเลือก
182553สถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย
18445 การถ่ายภาพใน
งานสถาปัตยกรรม
ภายใน
184452คอมพิวเตอร์
เพื่อการออกแบบ
กราฟฟิกและการสร้าง
ภาพ3มิติ
184551ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ล้านนา
184553ออกแบบ
นิทรรศการและ
พิพิธภัณฑ์

2

3

4

5

2. ความรู้

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

6.
สุนทรีย
ศิลป์

5

1

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
1

2

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ
1

2 3
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
184443 การฝึกงาน

2

3

4

5

2. ความรู้

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

6.
สุนทรีย
ศิลป์

5

1

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
1

2

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ
1

2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของคณะที่มีการทําความเข้าใจให้ตรงกัน และดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ให้ผ้ปู ระเมินภายนอกตรวจสอบได้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรูข้ ณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยใช้ข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการ
สอน
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต
2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอน โดยนิสิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนิสิต
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษา
เพื่อนํามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่น ที่สําเร็จ
การศึ ก ษาในด้ า นของระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ น ต่ อ ความรู้
ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ
การศึกษา และเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้ อ มและคุ ณ สมบั ติ ด้ า นอื่ น ๆ ของบั ณ ฑิ ต ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
บัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
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2.2.4

การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตรเพื่อนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้
ดียิ่งขึ้น
2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตร
หรือเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนิสิต

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กําหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความรู้และ
เข้าใจแก่อาจารย์ใหม่ในเรื่อง
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย
1.1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 ในระดับคณะจัดให้มีอาจารย์อาวุโสหรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่าเป็นที่
ปรึกษาให้คําแนะนําต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ในด้าน ดังนี้
1.2.1 จรรยาบรรณของอาจารย์
1.2.2 นโยบายของคณะ
1.2.3 หลักสูตรที่สอนและวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ
1.3 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมประจําปีเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูน
ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลให้ ทั น สมั ย อย่ า ง
ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน
2.1.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล
2.1.3 สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อาทิ การใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 พั ฒ นาความเชี่ ย วชาญการปฏิ บั ติ เ ฉพาะสาขาทางวิ ช าชี พ ให้ มี ค วาม
ทันสมัยอยู่เสมอ
2.2.2 พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ การวิจัยและตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน
ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2.2.3 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้น
2.2.5 กระตุ้นให้อาจารย์ ทําผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ ให้เข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ
2.2.6 ส่ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้เ พิ่ม พูน ความรู้ แ ละสร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เพื่อ
ส่ง เสริ ม การสอนและการวิจัย อย่า งต่อ เนื่อ งโดยผ่า นการทํา วิ จัย สนับ สนุน การฝึก อบรมดู
งานทางวิช าการและวิช าชีพ ในองค์ก รต่า งๆการประชุม ทางวิช าการทั้ง ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัย
พะเยา พัฒนาและบริหารภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสภา
สถาปนิกนับแต่เริม่ เปิดหลักสูตรใหม่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีหัวหน้า
สาขา มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีประธาน
หลักสูตร และมีอาจารย์ประจําครบทุกแขนงวิชาเป็นกรรมการ มีหน้าที่พัฒนาและบริหาร
หลักสูตรดังนี้
1.1 วางแผนการดําเนินงานยกร่างหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิมตาม
แผนการเปิด-ปรับปรุงหลักสูตรระยะ 5 ปีของคณะ รวมทั้งการปิดหลักสูตรกรณีที่มีปัญหา
1.2 กํ ากั บ ให้ มี ก ารสํ า รวจความต้ อ งการทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตที่ต้องการ
ให้ ส่งเสริ มตามความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิ ต เพื่ อนํามาประกอบการพิ จารณาในการยกร่ าง
หลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิม
1.3 บริ ห ารหลั ก สู ต ร โดยการควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตามและทบทวนให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1.4 กํากับให้มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาทุกรายวิชา
1.5 กํากับให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.6 กํากับให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
1.7 กํากับให้มีการดําเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ
1.8 กํากับให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรเมื่อครบรอบระยะเวลา
ตามแผนการจัดการศึกษา
1.9 กํากับให้มีการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมินทุกปี
และนํามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
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1.10 กํากับให้มีการประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกัน
และจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
และอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่ปีที่ใช้หลักสูตร
1.11 กํากับให้มีการนําผลการสํารวจในข้อ 1.2 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ในข้อ 1.6 และผลการประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรในข้อ 1.8 1.9 และ 1.10 นํามา
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาที่กําหนด
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ ว างแผนความต้ อ งการ
ทรัพยากรการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อ
มหาวิทยาลั ยให้ จัดสรรงบประมาณเป็นประจําทุกปีอย่างต่ อเนื่อง เช่น งบประมาณจัดซื้ อ
หนังสือ ตํารา วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 มหาวิ ท ยาลั ย พะเยามี ห นั ง สื อ ตํ า ราหลั ก ทางวิ ช าชี พ ที่ ทั น สมั ย และ
สามารถสืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนิสิตสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้น
ได้อย่ างสะดวกและทุก โอกาส โดยมี ศูน ย์ บ รรณสารและสื่ อการศึ ก ษา และห้ องสมุ ด คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร ทั้งนี้จํานวนทรัพยากร
สารสนเทศทั้งหมด มีดังนี้
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ตําราเรียน : ภาษาไทย
75,520
เล่ม
ภาษาต่างประเทศ
21,609
เล่ม
วารสาร :
ภาษาไทย
129
เล่ม
ภาษาต่างประเทศ
22
เล่ม
โสตทัศนวัสดุ
วีดิทัศน์ แผ่นดิสก์ เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม 7,412 ชิ้น
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
ตําราเรียน : ภาษาไทย
1,136
เล่ม
ภาษาต่างประเทศ
151
เล่ม
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โสตทัศนวัสดุ
วีดิทัศน์ แผ่นดิสก์ เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม 57 ชิ้น
2.2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์วางแผน สํารวจและ
ดําเนินการให้มีหนังสือ ตํารา วารสาร และระบบสืบค้นข้อมูล โดยผ่านการบริการของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังนั้นจึงต้องมีทรัพยากรขั้น
ต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
2.2.2.1 มี ห้ อ งเรี ย นที่ มี สื่ อ การสอนและอุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย เอื้ อ ให้
คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2.2 มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ที่พอเพียงต่อการเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์โดยได้รับความร่วมมือจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง
ห้องปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
2.2.2.3 ต้ องมี เจ้ าหน้ าที่ สนั บสนุ นดู แลสื่ อการเรี ยนการสอนอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ประกอบการสอน
2.2.2.4 มีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือแหล่งความรู้และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตํารา
และวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจํานวนที่
เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ
2.2.2.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่าง
การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการต่อจํานวนนิสิตในอัตราส่วนที่เหมาะสม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ประสานงานกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา และห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่
เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจั ดซื้ อหนั งสือนั้ น อาจารย์ ผู้สอนแต่ละรายวิ ชาจะมี ส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเป็น นอกจากนี้นิสิตก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือด้วย
2.3.2 ประสานงานกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้จัดสรรครุภัณฑ์
ประเภทสื่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง ในห้ อ งเรี ย นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของอาคารถาวรคณะ
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สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน
การสอนที่กําหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ ต่อการบริการบรรณ
สารและสื่ อ การศึ ก ษา และแหล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ๆ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง ในเชิ ง
คุณภาพ และ ปริมาณ อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
2.4.2 มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ต่ อ การบริ ก ารที่ เ หมาะสมด้ า น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งในสถานศึกษา
และแหล่งฝึกงาน
2.4.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ด้านงานทะเบียน
นิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
2.4.4 มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ต่ อ การให้ บ ริ ก ารด้ า นระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ได้แก่ ระบบ
ประปา ระบบไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีการกําหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ใ นการรับ อาจารย์ ใ หม่ ป ระจํ า โดยมี คณะกรรมการพิ จ ารณาการ
ดําเนินการ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
3.1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาสถาปัตยกรรมที่สภาสถาปนิก
รับรอง และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.สน.) ใน
สถาบันที่สภาสถาปนิกรับรอง
3.1.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน หรือ มีประสบการณ์
การทํางาน หรือ การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาสถาปัตยกรรม โดยมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 5 ปี
3.1.3 เข้ารับการสัมภาษณ์ และ/หรือ นําเสนอผลงานวิจัย / ทดสอบการสอน
ต่อคณาจารย์ของสาขาวิชา และคณาจารย์ของสาขาวิชามีมติเห็นชอบให้รับเป็นอาจารย์ได้
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 คณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า และ
คณาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และ
ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา มีการนําผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต
และผลประเมิ น รายวิ ช าของทุ ก ภาคการศึ ก ษา มาวิ เ คราะห์ เพื่ อ พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอน และเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลัก สูตร และได้ บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.2.2 กรณีเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม คณาจารย์ประจําทุก
คนจะต้องร่วมยกร่างหรือวิพากษ์หลักสูตรด้วย
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
3.3.1 รายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะวิชาชีพ มีการเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติในวิชาชีพ หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ มาบรรยายในรายวิชาเฉพาะวิชาชีพอย่าง
น้อยวิชาละ 3 ชั่วโมง
3.3.2 การคัดเลือกอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิ ชา หาผู้มีคุณ สมบัติตรงความต้องการ หรือทบทวนผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ กรณีที่ เคยเชิ ญมาสอนแล้ว ร่ วมกับอาจารย์ ผู้สอนใน
รายวิชา และเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมประวัติและผลงาน
ที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่จะเชิญสอนในรายวิชานั้นๆ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง
3.3.3 การขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานหลั ก สู ต รเสนอชื่ อ ผ่ า นคณะวิ ช าเพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการในจํานวนที่
เหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของคณะ ทั้งในงานบริหาร
ทั่ว ไป งานบริ ก ารการศึ ก ษา งานการเงิ น และพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานบุ ค คล
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรสถาปัตยกรรม
ภายในและจะต้องสามารถบริการโสตทัศนูปกรณ์ให้อาจารย์สามารถใช้สอนได้อย่างสะดวก
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4.1 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
และมีความรู้ตรงสายงาน เช่น ตําแหน่งผู้ช่วยสอน ควรมีวุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม
ภายใน หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 คณะมีนโยบายพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนตามงาน
ที่รับผิดชอบในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าคนละ 10 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา
4.2.2 จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยให้วางแผน
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง (Training Need) วิเคราะห์ความเหมาะสม งบประมาณและ
ระยะเวลา และดําเนินการตามแผน
4.2.3 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานที่ดี
ระหว่างหน่วยงาน
4.2.4 สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการ
ทางวิชาการ และโครงการวิจัยของสาขาวิชา
4.2.5 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.6 มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.7 มี ก ารให้ ค วามรู้ ด้ า นจรรยาบรรณในการปฏิ บั ติ ง านแก่ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
4.2.8 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
4.2.9 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆแก่นิสิต
5.1.1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต
โดยคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน อาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุก
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คนต้องกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา (Office Hours ) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมี
ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นิสิต
5.1.2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตหลากหลายช่องทาง
เช่น เรื่องทุนการศึกษา แหล่งงาน และศึกษาต่อ
5.1.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
5.1.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ต่อการให้บริการในข้อ 5.1.1 ถึง
5.1.3 โดยนั ก วิ ช าการศึ ก ษา (ด้ า นกิ จ การนิ สิ ต ) เป็ น ผู้ ช่ ว ยดํ า เนิ น การ ตลอดจนนํ า ผลการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนิสิตในปีต่อไป
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํา
ร้องขอดูกระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เป็น
สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน บัณฑิตในสาขาวิชามีผลต่อการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่สร้าง
ผลงานสถาปัตยกรรมภายในที่สวยงามและยั่งยืน ซึ่งเป็นฐานต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
ดังนั้นจึงต้องมีการดําเนินการดังนี้
6.1 มี ก ารสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล ไปปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรให้ทันสมัย
6.2 มีการสํารวจภาวะการได้งานทําของผู้สําเร็จการศึกษาทุกปีเพื่อนําข้อมูลไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
6.3 มี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล วิ จั ย ความต้ อ งการบั ณ ฑิ ต ของตลาดแรงงานและ
คุณลักษณะที่ต้องการของบัณฑิต เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิตและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้บัณฑิตมีคุณภาพ
อย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนด มีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1
2
3
4
5
6
1.อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2.มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ
มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุก
รายวิชา
4.จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
รายวิ ชาและรายงานผลการดํา เนิ น การของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม(ถ้ า มี ) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5.จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
6.มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ การประเมิ น ผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง
10.จํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการ
สอนได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบ
ทุกคนในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าคนละ 1ครั้ง ต่อปี
การศึกษา
11.ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ปี สุ ด ท้ า ย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บั ณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

ปีที่

ปีที่

ปีที่

ปีที่

ปีที่

ปีที่

1

2

3

4

5

6
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนตามแผนที่วางแผนไว้
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพิจารณาจากตัวผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยอาจารย์ผู้สอนประเมิน
ความรู้ ค วามเข้ า ใจผู้ เ รี ย นในทุ ก ๆ หั ว ข้ อ อาจประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย การสั ง เกต
พฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน การ
รวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้น กระทําโดยการใช้แบบตรวจสอบตนเองเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
สอน อาจารย์ผ้สู อนจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่
ใช้ไม่สามารถทําให้ผ้เู รียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
1.1.2 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรี ยน จะสามารถชี้วัดระดับ
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาการสอน หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.1.3 จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ในแต่ละแขนงวิชา
เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการสอนของทุกภาคการศึกษาจะได้เป็น
แนวทางในการวางกลยุทธ์การสอนในการสอนคราวถัดไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ
สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนกลางออนไลน์ใน
ระบบบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสามารถประมวลผล
และแสดงผลเฉพาะบุค คล หรื อแก่ ผู้ บ ริ ห าร นํา ไปวางแนวทางพั ฒ นาทั ก ษะการสอนของ
อาจารย์ได้
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะใช้ผลประเมินรอบด้าน ดังนี้
2.1 ผลประเมินของอาจารย์ที่ไปนิเทศก์นิสิตฝึกงานเมื่อนิสิตเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 ภาคฤดู
ร้อน และออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีอาจารย์ไปนิเทศนิสิต ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรู้ของนิสิต ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ซึ่งมีการรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
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2.2 ผลประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรของบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษา โดยใช้แบบ
ประเมินและให้บัณฑิตกรอกข้อมูลในช่วงที่กลับมาซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยทุกปี เพื่อนํา
ผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
2.3 ผลประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันและจากผู้ใช้
บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้แบบประเมินและประเมินอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่ปีที่ใช้
หลักสูตรเพื่อนําผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
2.4 รายงานและผลการประเมินรับรองหลักสูตรจากสภาสถาปนิก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่าง
น้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย (เป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกันกับ
การประกันคุณภาพภายในของคณะ)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทําเป็นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย และดําเนินการจัดประชุมนําเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์
ผู้สอน ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ
ตรวจสอบผลการประเมิ น และระดมข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
หลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน และดําเนินการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
การสอนตามผลการประเมินหลักสูตรความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายมหาวิทยาลัย
และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะดําเนินการทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับสภาสถาปนิก
ว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร
ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
พ.ศ. 2545
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ภาคผนวก ค
ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับปริญญาตรี ของ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน
สาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2553
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ภาคผนวก ง
คําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก จ
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
วันที่ 19 ตุลาคม 2555
1. ปรับแนวทางปรัชญาและปณิธานให้มีความเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสําคัญ และเน้น
จุดเด่นของการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
2. เพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประชาคมอาเซียน
3. เพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน
4. แก้ไขรายชื่อวิชาบางรายวิชาให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
5. แก้ไขคําอธิบายรายวิชาให้มีความเหมาะสม และควรเพิ่มเติมเนื้อหาการเรียนการสอนในบาง
รายวิชาให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
1. การเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ สถาปัตยกรรมสากลหรือท้องถิ่น การรับเข้าอาจต้องให้นิสิตต่างชาติ
รับเข้าเรียนเมื่อสามารถใช้ภาษาไทยได้ รับเฉพาะนิสิตไทย. หรือต่างชาติ ต้องระบุไว้
2. ใบอนุญาตต้องใส่ใบอนุญาตตาม พรบ. สถาปนิก และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป์และเติม นักออกแบบ ผู้รับงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
3. วัตถุประสงค์หลักสูตร.น่าจะควรมีคําสําคัญ ดังนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตไปประกอบวิชาชีพควบคุมใน
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
4. สถานการณ์ภายนอกอาจต้องสนับสนุน หรือรองรับนโยบาย ขออ้างอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพิ่มเติมส่วนที่จะเชื่อมโยงให้เห็นถึง 11.1 และ 11.2. และไปเชื่อมโยงกับข้อ 12.1 โดย
แสดงถึงการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และชัดเจนในด้าน ปัญญา ตามพันธกิจสถาบัน
5. ปรัชญาของหลักสูตรควรมีใจความ สั้นๆชัดเจน เช่น สืบสานมรดกภูมิปัญญา พัฒนางาน
สร้างสรรค์ งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
6. ควรเพิ่มข้อความที่ว่าการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับ เออีซี ด้วย เน้นประเด็นเออีซีที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตร วิชาชีพสถาปัตยกรรมสามารถเคลื่อนย้ายการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมไปสู่สากล
7. เน้นความสําคัญในการผลิตบัณฑิตเป็นสถาปนิกสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
8. การศึกษาให้เพิ่มวันเสาร์และวันอาทิตย์ กรณีการศึกษาที่จําเป็น
9. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ควรให้มีรายวิชาที่เรียนร่วมกับสาขาอื่นด้วยกันได้
10. วิชาเอก วิชาออกแบบพื้นฐานสถาปัตยกรรม เป็นวิชาพื้นฐานสถาปัตยกรรมๆได้หรือไม่
11. ควรจัดให้วิชาทางด้าน วิชาพื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน วิชาเขียนแบบเบื้องต้น วิชาองค์ประกอบ
ทางศิลปะ วิชาเขียนภาพ ควรจัดให้มีการศึกษาในปีการศึกษาที่1 ภาคการศึกษาต้น และย้ายวิชา
สุนทรียศาสตร์ไปเรียนในปีการศึกษาที่ 2 แทน
12. วิชาเทคนิคการแสดงแบบควรย้ายมาจากปี 3. เทอม 1 ย้ายมาปี 1 เทอม 2 ย้ายวิชาพื้นฐาน
สถาปัตยกรรมไปวิชาสนับสนุน
13. เพิ่มเติมรายวิชาใหม่เพื่อให้แสดงอัตลักษน์ เช่น ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยหรือออกแบบ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย
14. ควรเพิ่มเติมวิชาที่ส่งเสริมการอนุลักษณ์พลังงานในอาคาร
15. วิชาโครงสร้าง สถาปัตยกรรมภายในควรลดเหลือเพียงสองรายวิชาคือโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
ภายใน1 และโครงสร้าง สถาปัตยกรรมภายใน2 เพื่อสามารถนําหน่วยกิตไปเพิ่มเติมรายวิชาอื่นได้
16. เพิ่มเติมวิชาตัวเลือกในรายวิชาเอกเลือก ให้นิสิตได้มีโอกาสเลือก
17. รายวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยขึ้นก่อนวิชาพื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย รวมกัน เอาไปเพิ่ม
รายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและรายวิชาออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
18. การออกแบบรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ให้เขียนรายวิชาที่มีการแยกประเภทของ
บ้านพักอาศัย. ขนาด หรือ การใช้อาคารที่แตกต่างหรือความพิเศษของการออกแบบบ้าน
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19. การเนื้อหารายวิชาของวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภายในควรเรียงดังนี้
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานหลักการเบื้องต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน2 ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัย
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน3 ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในร้านอาหาร
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน4 ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร
สํานักงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน5 ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การค้า
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน6 ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรม
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงพยาบาล
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
1.
2.
3.
4.

เพิ่มเติมรายวิชาออกแบบพิพิธภัณฑ์ในวิชาหมวดเอกเลือก
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาในวิชา วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีอาคาร 1 และ2
แก้ไขอาชีพหลังจบการศึกษาให้เป็นวิชาชีพตามคุณวุติที่ได้รับ
รายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 ในการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
โรงพยาบาลควรเพิ่มเติมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่นสถานเสริมความงาม
5. คุณวุติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเป็นสายตรงที่จบสถาปัตยกรรมบัณฑิตสาขา
สถาปัตยกรรมภายในทั้ง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในหลักสูตรที่สภาสถาปนิก
รับรอง ทั้งสามท่าน
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ภาคผนวก ฉ
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ประจําหลักสูตร
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ลําดับที่ 1
1. ชื่อ – สกุล
น.ส.ชนกพร อ้วนสุชาติ
Miss Chanokporn Aunsuchat
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
15799000XXXXX
3. ตําแหน่งบริหาร/วิชาการ
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
4.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 ตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รหัสไปรณีย์ 56000
เบอร์โทรสาร 054-466690
5. ประวัติการศึกษา
5.1 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ พ.ศ. 2552
5.2 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2557
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
7. งานวิจัยและบทความที่เผยแพร่
ไม่มี
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ลําดับที่ 2
1. ชื่อ – สกุล
นางสาวนิลบุ ล สุวัฒนา
Miss Nilubon Suwatthana
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
15099001XXXXX
3. ตําแหน่งบริหาร/วิชาการ
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
4.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 ตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รหัสไปรณีย์ 56000
เบอร์โทรสาร 054-466690
5. ประวัติการศึกษา
5.1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ พ.ศ. 2549
5.2 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2553
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน งานออกแบบแสงสว่าง
7. งานวิจัยและบทความที่เผยแพร่
ไม่มี
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ลําดับที่ 3
1. ชื่อ – สกุล
นายบรรเจิด ศรีมูล
Mr. Bunjird Srimoon
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
15012000XXXXX
3. ตําแหน่งบริหาร/วิชาการ
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
4.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 ตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รหัสไปรณีย์ 56000
เบอร์โทรสาร 054-466690
5. ประวัติการศึกษา
5.1 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ พ.ศ. 2552
5.2 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2557
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
7. งานวิจัยและบทความที่เผยแพร่
ไม่มี
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ลําดับที่ 4
1. ชื่อ – สกุล
นาย พันธพัฒน์ บุญมา
Mr. Pantapat Boonma
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
35705010xxxxx
3. ตําแหน่งบริหาร/วิชาการ
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
4.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 ตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รหัสไปรณีย์ 56000
เบอร์โทรสาร 054-466690
5. ประวัติการศึกษา
5.1 ปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต( สถ.บ.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2546
5.2 เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (คพ.ม.)
สาขาวิชาเคหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
งานออกแบบสถาปัตยกรรม และงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
7. งานวิจัยและบทความที่เผยแพร่
ไม่มี
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ลําดับที่ 5
1. ชื่อ – สกุล
น.ส.พสุ สุวภาพ
Miss Pasu Suvapap
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
15099001XXXXX
3. ตําแหน่งบริหาร/วิชาการ
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
4.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 ตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รหัสไปรณีย์ 56000
เบอร์โทรสาร 054-466690
5. ประวัติการศึกษา
5.1 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ พ.ศ. 2551
5.2 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2557
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
7. งานวิจัยและบทความที่เผยแพร่
ไม่มี
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ภาระงานสอนอาจารย์ประจํา
และอาจารย์ประจําหลักสูตร
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ภาระการสอนอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ภาระงานการสอน/ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา
2558

2559 2560 2561 2562

360

360

360 360 360

360

360

360 360 360

360

360

360 360 360

360

360

360 360 360

360

360

360 360 360

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
1

นางสาวชนกพร อ้วนสุชาติ

อาจารย์

สถ.ม
สถ.บ

2

นางสาวนิลบุ ล สุวัฒนา

อาจารย์

สถ.ม
สถ.บ

3

นายบรรเจิด ศรีมูล

อาจารย์

4

นายพันธพัฒน์ บุญมา

อาจารย์

5

นางสาวพสุ สุวภาพ

อาจารย์

ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน

ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
คพ.ม. เคหการ
สถ.บ. สถาปัตยกรรม
สถ.ม สถาปัตยกรรม
สถ.บ สถาปัตยกรรมภายใน
สถ.ม
คอ.บ
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เอกสารแต่งตั้งเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
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