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11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
“ประเทศไทย 4.0” เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ

รายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่
ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยง
กับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มุ่งผลักดันให้เกิด “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” (Value -Based 
Economy) โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  ปัญญา เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ (Competitive Growth Engines) เพ่ือก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งกลุ่มสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม ที่ใช้ Service Design ในการสร้างมูลค่า (Creative & Culture -High Value Services) เป็น 1 
ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย เมื่อผนวกกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ  และ
กระจายความเจริญไปทั่วประเทศ ผ่านการสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การบ่มเพาะธุรกิจด้าน
เทคโนโลยี การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเร่ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านกิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ (Megaproject) และการ
สร้างเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคต่างๆ ล้วนแต่ส่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการออกแบบ
และก่อสร้าง ตลอดจนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาคธุรกิจเอกชนที่จะเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทั้งทางด้านการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว การผลิต การบริการ พาณิชยกรรม ฯลฯ ซึ่งนอกจาก
นโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคแล้ว ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ยังได้รับการส่งเสริม
ให้เป็น “Chiang Mai Smart City” ตามนโยบายเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  บวกกับแรงผลักดันจาก
ประชาคมเมืองที่ต้องการให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดการยกระดับ
เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบที่ผสมผสานอัตลักษณ์
และทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น  

ในส่วนของวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (Architectural services) ประเทศไทยได้ร่วมลงนาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันสถาปัตยกรรมเป็น 1 ใน 8 วิชาชีพเสรีที่สามารถไปท างานในประเทศ
อาเซียนอื่นได้ นอกจากบทบาทด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนแล้ว รัฐบาลยังมีแนวคิดในการ “บูรณาการ
อาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก” ที่ต้องการวางต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์เป็น Regional Hub ของ 
5 ประเทศในกลุ่ม CLMV และเป็น Trading & Service Nation เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การค้าและการ
ลงทุนของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วย  

สถานการณ์ดังกล่าวนี้ ท าให้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์  เทคโนโลยี ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น และ
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ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือรองรับความต้องการด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ที่เหมาะสมกับบริบทวิถีชีวิต 
สภาพแวดล้อม และลักษณะเฉพาะของภูมิภาคได้  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเคลื่อนจากโลกในศตวรรษที่ 20 มาสู่โลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

จนน า ม าสู่ ยุ คที่  4 ที่ เ รี ย ก ว่ า  The Fourth Industrial Revolution ซึ่ ง เ ป็ น ยุ ค แห่ ง  “The Age of 
Disruption” ซึ่งมีกระแสที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คนมากมาย ทั้ง Globalization ที่เป็น
แรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหลของทุน สินค้าและบริการ และผู้คนอย่างเสรี รวมทั้งการสื่อสารแบบ 
Digitization ที่ท าให้เกิดการสื่อสารแบบ  เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime และโดยเฉพาะ 
Urbanization ที่สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะเพ่ิมมากขึ้นเป็นร้อยละ  66 ในปี 2050 ดังนั้น  วิถีชีวิต 
พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง  จะเกิดประเด็น     
ท้าทายชุดใหม่ครอบคลุมทั้งในมิติพลังงาน การคมนาคม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งหากเตรียมการไว้ได้ไม่ดีพอ เมืองเหล่านี้จะกลายเป็น Mega-Slums แต่
หากเตรียมการได้ดีพอ เมืองเหล่านี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น Smart Cities ส่วนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง
มุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท่ามกลางความเจริญของเทคโนโลยีที่ถูก
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนน าไปสู่นโยบายเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ ที่เน้นการเข้าถึงได้ของประชากรทุก
กลุ่ม และตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมของโลก มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับ Climate Change น ามาสู่การ
ปรับเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่า และการพัฒนา Green Growth Industries อย่างไรก็ตาม สังคมยังให้
ความส าคัญต่อประเด็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการองค์ความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพ บนฐานภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของการเรียนรู้ชุดใหม่ของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21  

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ  ท าหน้าที่ก ากับ  ควบคุม  ติดตามผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินมาก าหนดแผนพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก  5  ปี  โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  12.2.1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
  12.2.2  สร้างงานวิจัยสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่า 
  12.2.3  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน 
 12.2.4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 12.2.5  พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 12.2.6  บริหารจัดการด้วยระบบที่ทันสมัย 
 
13.  ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
       หลักสูตรมีความเกี่ยวพันกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในการศึกษารายวิชากลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานร่วมกัน 
และสมัพันธ์กับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในการศึกษารายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายในนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาพ้ืนถิ่นล้านนา ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม  และจริยธรรม 
 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน เป็นหลักสูตรที่เป็นวิชาชีพควบคุม ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว ยังมีสภาสถาปนิกเป็นหน่วยงานควบคุม
มาตรฐานการเรียนการสอน เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นสถาปนิกภายในที่มีคุณภาพ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานออกแบบสร้างสรรค์ของประเทศให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
และวัฒนธรรม มีการจัดท าวิทยานิพนธ์ด้านสถาปัตยกรรมภายใน รวมทั้งน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
เผยแพร่สู่สังคม 
   1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตวิชาชีพวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน
สถาปัตยกรรมภายใน  

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีทักษะปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน ทีส่ามารถต่อยอดงานภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นล้านนา สู่งาน

สถาปัตยกรรมภายใน 
1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน ที่มจีิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง ประจ าปี 2561-2566 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
และสภาสถาปนิกก าหนด  

- ติดตามและประเมินการใช้
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดย
ปรับปรุง ทุก 5 ปี 
- น าผลการติดตามและประเมิน

มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
- น าผลการปรับปรุงมาพัฒนา

หลักสูตร 

- รายงานผลการตรวจประกัน
คุณภาพประจ าปี 
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

หลั กสู ตร  โดยบัณฑิต  หรื อ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ทางวิชาการ ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

-  ส ารวจความต้องการของ
ผู้ประกอบการเป็นประจ า 
- ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตและสถานที่ฝึกงานเป็น
ประจ า 
 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในสถานประกอบการ 
ที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 - ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ

วิชาชีพ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง 
-  ส่งเสริมด้านการใช้ภาษา 

อังกฤษ ในการเรียนการสอน 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ 
- จ านวนการเข้าร่วมสัมมนา

วิชาชีพ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
อาจารย์ และ นักศึกษา 
- รายงานการศึกษาดูงานของ

อาจารย์ และ นักศึกษา 
ผลงานและการน าเสนอผลงาน
ของนักศึกษาที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 

- พัฒนาบุคลากรด้านการสอนให้
มีความรู้ความสามารถด้าน
วิชาชีพและทางเทคโนโลยี  

-  ให้อาจารย์ท าผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการกับชุมชน 
- สนับสนุนบุคลากรด้านการไปฝัง

ตัวกับหน่วยงานวิชาชีพและ
ฝึกอบรม 
- ให้บุคลากรสอบใบประกอบ

วิชาชีพ 

- ผลงานบริการวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
- เครือข่ายความร่วมมือทาง

สถานประกอบการ 
- จ านวนการเข้ารับการฝึกอบรม

ของบุคลากร 
- จ านวนอาจารย์ที่มีใบประกอบ

วิชาชีพ 
- แผนพัฒนาอาจารย์ 

- เพ่ือส่งเสริมการเป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 

- พัฒนาและปรับปรุงความพร้อม
ทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฎิบัติการ ห้องสมุด ฯลฯ 
- พัฒนาและปรับปรุงความพร้อม

ของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ให้ทันสมัย 

- ปริมาณและประสิทธิภาพของ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
- ปริมาณและประสิทธิภาพของ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน  
- ห้องปฏิบัติงานเฉพาะทาง 
- พ้ืนที่ท างานส่วนกลางแบบมี

ปฏิสัมพันธ์ 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

ใช้ระบบทวิภาค  โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษา  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่ง
เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ  ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์  โดยให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่
ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
จัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7 สัปดาห์ 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

   “ไม่มี” 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน  

2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1    ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2    ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
2.1.3 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 รับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน หรือส ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ทุกสำขำ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่คณะหรือมหำวิทยำลัยก ำหนด 
และสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรสอบของหลักสูตรสถำปัตยกรรมภำยใน  คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

2.3.1  ปัญหาการปรับตัวมาเรียนในระดับอุดมศึกษา ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากสถานศึกษาเดิมที่
คุ้นเคย เมื่อมาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษา 
ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งปัญหาการปรับตัวในการเรียน 

2.3.2  นักศึกษาที่รับเข้าศึกษามาจาก 2 กลุ่ม ได้แก่ มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ท าให้นักศึกษา
มีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกันในระยะแรก ซึ่งต้องปรับตัวเข้าหากัน รวมทั้งให้การดูแล
ช่วยเหลือและแนะน ากันภายในห้อง 

2.3.3  ปัญหาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมีจ านวนลดลง  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3  
2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 
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2.4.2  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน 
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา   

2.4.3  มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา 

2.4.4  จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ตามความเหมาะสม 

2.4.5 จัดสรรโควต้าให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ที่จัดการเรียนการ
สอนระดับ ปวช. และจัดท าโครงการ Arts and Arch. Camp เพ่ือเพ่ิมจ านวนตัวป้อนในรูปแบบคณะที่
ด า เนินการร่วมกันทุกหลักสูตร  (ทดสอบ  pretest posttest ท ากิจกรรม ) รวมทั้ งจัดท า โครงการ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเพ่ือยกระดับความรู้ให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายและสถาบันอาชีวศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้นักเรียนระดับ ม.6 เลือกเรียนสายอาชีพมากขึ้น 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปีต่อเขตพื้นที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2  30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3   30 30 30 
ชั้นปีที่ 4    30 30 
ชั้นปีที่ 5     30 

รวม 30 60 90 120 150 
จ านวนนักศึกษา  

ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- - - - 30 

2.6 งบประมาณตามแผน  
ใช้งบประมาณคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี  ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
รวมรายรับ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
เงินเดือน 36,404 38,224 40,136 42,142 44,249 
ค่าวัสดุ 5,320 3,696 3,881 4,075 4,279 
ค่าใช้สอย 835 877 921 967 1,015 
ค่าตอบแทน 885 929 975 1,024 1,075 
ค่าจ้างชั่วคราว 157 330 694 1,458 3,063 
เงินอุดหนุน 9,800 10,290 10,804 11,344 11,911 
สาธารณูปโภค 1,181 1,240 1,302 1,367 1,435 
รายจ่ายอื่นๆ 8,327 8,743 9,181 9,640 10,122 

รวม 62,909 64,329 67,894 72,017 77,1549 

2.7 ระบบการศึกษา 
          แบบชั้นเรียน 
          แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
          แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
          แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
          แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
          อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2551  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบ
คณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบและรับรองปริญญา       
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GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
 Innovation and Technology  
GEBIN103  ศิลปะในการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living 

2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาใน 3(3-0-6) 
 การด าเนินชีวิต  
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living 
GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills 
GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law 
GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN 
GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work 

2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 

GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life 
GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life 
GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making 
GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย 3(3-0-6) 
 และการสร้างนวัตกรรม  
 Creation of Scientific methods for Research  
 and Innovation 
GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
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GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development 

3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  117  หน่วยกิต 

 1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
BARCC401 ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม 3(1-6-4) 

 Drawing and Painting for Architecture  

BARCC402 เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม 3(1-6-4) 

 Architectural Presentation Techniques  

BARCC403 ออกแบบทัศนศิลป์ 3(1-6-4) 

 Visual Design  

BARCC404 ออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรม    3(1-6-4) 

 Design Fundamentals in Architecture  

BARCC405 เขียนแบบขั้นพ้ืนฐาน 3(1-6-4) 

 Basic of Drafting  

BARIA201 การยศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Ergonomics  

BARIA202 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6) 

 History of Interior Architecture  

BARIA203 สถาปัตยกรรมไทย 3(2-3-5) 

 Thai Architecture  

 2)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 78 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
2.1) วิชาหลัก 43  หน่วยกิต 
BARIA101 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 4(2-6-6) 

 Interior Architectural Design 1  

BARIA102 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 4(2-6-6) 

 Interior Architectural Design 2  

BARIA103 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 4(2-6-6) 

 Interior Architectural Design 3  

BARIA104 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 4(2-6-6) 

 Interior Architectural Design 4  
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BARIA105 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 4(2-6-6) 

 Interior Architectural Design 5  

BARIA106 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 4(2-6-6) 

 Interior Architectural Design 6  

BARIA107 การเตรียมวิทยานิพนธ์ 4(2-6-6) 

 Thesis Preparation   

BARIA108 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 

3(3-0-6) 

 Interior Architectural Concepts   

BARIA109 วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 

12(0-24-12) 

 Thesis for Interior Architectural Design  

2.2) วิชาเทคโนโลยี 21 หน่วยกิต   

BARIA301 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 3(1-6-4) 

 Construction Technology 1  

BARIA302 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 3(1-6-4) 

 Construction Technology 2  

BARIA303 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 1                 3(1-6-4) 

 Interior Architectural Technology 1  

BARIA304 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2                 3(1-6-4) 

 Interior Architectural Technology 2  

BARIA305 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 3                 3(1-6-4) 

 Interior Architectural Technology 3  

BARIA306 วัสดุและวิธีใช้ 3(3-0-6) 

 Materials and Usage  

BARIA307 อุปกรณ์ประกอบอาคาร 3(3-0-6) 

 Equipment for Building  

2.3) วิชาสนับสนุน 14 หน่วยกิต   

BARIA401 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานเขียนแบบสถาปัตยกรรม  3(2-3-5) 

 Computer - Aided Architectural Drafting  
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BARIA402 คอมพิวเตอร์แบบสามมิติเพ่ืองานสถาปัตยกรรม
ภายใน 

3(2-3-5) 

 3D Computer works For Interior Architecture  

BARIA403 การปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 Professional Practice      

BARIA404 การควบคุมงานและการประมาณราคา
สถาปัตยกรรมภายใน           

3(2-3-5) 

 Consultant and Estimation for Interior 
Architectural 

 

BARIA405 ฝึกงานสถาปัตยกรรมภายใน 2(0-40-0)    

 Internship in  Interior Architecture  

3)  กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
BARIA501 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3(2-3-5) 

 Computer - Aided Interior Architectural  Design 

BARIA502 ออกแบบแสงสว่าง 3(3-0-6) 

 Lighting Design  

BARIA503 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร 3(2-3-5) 

 Environmental Control in Building  

BARIA504 บริหารการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน 3(2-3-5) 

 Interior Construction Management   

BARIA505 การออกแบบปรับปรุงอาคาร 3(2-3-5) 

 Building Renovation Design   

BARIA506 การจัดนิทรรศการ 3(2-3-5) 

 Exhibition  

BARIA507 ภูมิสถาปัตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 3(1-4-4) 

 Landscape Interior Architecture  

BARIA508 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นล้านนา 3(2-3-5) 

 Lanna Vernacular Architecture  

BARIA509 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในล้านนา 3(2-3-5) 

 Lanna Interior Design  
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BARIA510 ออกแบบศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น 3(2-3-5) 

 Local Art  and Craft Design  
 
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิด
สอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน   
           3.1.4.1  ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

 CCC  หมายถึง  อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
 G  หมายถึง  วิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 1 - 9   
    XX  หมายถึง ล าดับที่ของวิชาในวิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 01 - 99 
  
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1) GEB : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี 
   SO : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   HT : กลุ่มวิชาสุขภาพ 
   IN : กลุ่มวิชาบูรณาการ 

2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
   MA : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 

3) BAA  : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ) 
CC : วิชาเรียนรวม 
CD : ออกแบบสื่อสาร 

   ID : ออกแบบอุตสาหกรรม       
   TJ : สิ่งทอ และเครื่องประดับ  
  4) BAR  : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
AT : สถาปัตยกรรม 

   IA : สถาปัตยกรรมภายใน 
          G : 1 = วิชาหลัก 
    : 2 = วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
    : 3 = วิชาเทคโนโลย ี
    : 4 = วิชาสนับสนุน 

: 5 = วิชาชีพเลือก 
  5) BTE  : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
PP : เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  

   CE : เซรามิก      
  6) BFA  : ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 
   VA : ทัศนศิลป์    
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 3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C (T – P – E) 
C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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 3.1.5 แสดงแผนการศึกษา  
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 1 3(3-0-6)  
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 2 3(3-0-6)  
BARCC401 ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม 

Drawing and Painting for Architecture 
3(1-6-4)  

BARCC403 ออกแบบทัศนศิลป ์
Visual Design 

3(1-6-4)  

 BARCC405 เขียนแบบขั้นพื้นฐาน 
Basic of Drafting 

3(1-6-4)  

BARIA201 การยศาสตร ์
Ergonomics 

3(3-0-6)  

หน่วยกิตรวม 18  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 3 3(3-0-6)  
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 4 3(3-0-6)  
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 1 3(3-0-6)  
BARCC402 เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม 

Architectural Presentation Techniques 
3(1-6-4) BARCC401 

 
BARCC404 ออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรม    

Design Fundamentals in Architecture 
3(1-6-4) BARCC403 

BARIA301 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 
Construction Technology 1 

3(1-6-4)  

หน่วยกิตรวม 18  
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 5 3(3-0-6)  
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2 3(3-0-6)  
BARIA101 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 

Interior Architectural Design 1 
4(2-6-6)  

BARIA108 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
Interior Architectural Concepts 

3(3-0-6)  

BARIA202 ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรมภายใน 
History of Interior Architecture 

3(3-0-6)  

BARIA302 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2  
Construction Technology 2 

3(1-6-4) BARIA301 

หน่วยกิตรวม 19  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 6 3(3-0-6)  
BARIA102 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 

Interior Architectural Design 2 
4(2-6-6) BARIA101 

BARIA303 เทคโนโลยีสถาปตัยกรรมภายใน 1  
Interior Architectural Technology 1                

3(1-6-4)  

BARIA306 วัสดุและวิธีใช้ 
Materials and Usage 

3(3-0-6)  

BARIA401 คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบสถาปัตยกรรม  
Computer - Aided Architectural Drafting 

3(2-3-5)  

หน่วยกิตรวม 16  
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 7 3(3-0-6)  
BARIA103 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 

Interior Architectural Design 3 
4(2-6-6) BARIA102 

 
BARIA307 อุปกรณ์ประกอบอาคาร 

Equipment for Building 
3(3-0-6)  

BARIA304 เทคโนโลยีสถาปตัยกรรมภายใน 2      
Interior Architectural Technology 2  

 3(1-6-4) BARIA303 
 

BARIA402 คอมพิวเตอร์แบบสามมิติเพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน 
3D Computer works For Interior Architecture 

3(2-3-5) BARIA401 
 

หน่วยกิตรวม 16  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 8 3(3-0-6)  
BARIA104 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 

Interior Architectural Design 4 
4(2-6-6) BARIA103 

 
BARIA203 สถาปัตยกรรมไทย 

Thai Architecture 
3(2-3-5)  

BARIA305 เทคโนโลยีสถาปตัยกรรมภายใน 3 
Interior Architectural Technology 3 

3(1-6-4) BARIA304 
 

BARIA5XX วิชาชีพเลือก 1  3(T-P-E)  
หน่วยกิตรวม 16  
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
BARIA105 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 

Interior Architectural Design 5 
4(2-6-6) BARIA104 

 
BARIA403 การปฏิบัติวิชาชีพ 

Professional Practice     
3(3-0-6)  

BARIA404 การควบคุมงานและการประมาณราคาสถาปัตยกรรมภายใน           
Consultant and Estimation for Interior Architectural 

3(2-3-5)  

BARIA5XX วิชาชีพเลือก 2  3(T-P-E)  
หน่วยกิตรวม 13  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
BARIA106 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 

Interior Architectural Design 6 
4(2-6-6) BARIA105 

 
BARIA5XX วิชาชีพเลือก 3  3(T-P-E)  
BARIA5XX วิชาชีพเลือก 4  3(T-P-E)  

CCCMMGXX วิชาเลือกเสร ี1 3(T-P-E)  
หน่วยกิตรวม 13  

 
 
ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
BARIA405 ฝึกงานสถาปัตยกรรมภายใน 

Internship in Interior Architecture 
2(0-40-0)  

หน่วยกิตรวม 2  
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ปีการศึกษาที่ 5 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
BARIA107 การเตรียมวิทยานิพนธ ์

Thesis Preparation 
4(2-6-6)  

BARIA5XX วิชาชีพเลือก 5  3(T-P-E)  
CCCMMGXX วิชาเลือกเสร ี2 3(T-P-E)  

หน่วยกิตรวม 10  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
BARIA109 วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

Thesis for Interior Architectural Design 
12(0-24-12) BARIA106 

และ 
BARIA107 

หน่วยกิตรวม 12  
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1) วิชาบังคับ  
   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในบริบท

ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily 

communication in various contexts. 
 

GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต 

สังคม วัฒนธรรม และการท างาน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to 

life, social, cultural and work situations.  
 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และการน าเสนองานในบริบท

ทางวิชาการ 
 Practice English listening, speaking, reading, writing skills and giving 

presentations in academic contexts. 
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GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนา

กระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  โดยมีศิลปะใน
การฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการพูดและการเขียนทาง
วิชาการอย่างมีคุณภาพ   สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 Study formats and strategies of effective communication in Thai 
language; develop systematic thinking and creative communication 
with the arts of listening and critical reading; be able to speak and 
write with academic language high quality; be able to integrate Thai 
language, technology and innovation for lifelong learning; be aware of 
Thai language use as Thai cultural heritage. 
 

   
   1.1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ 

GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
 Activities for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค

และการควบคุมน้ าหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Enhance knowledge relating to health, nutrition, eating behavior and 
weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of 
training program and practicing exercise activity for health. 
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   1.1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6) 
 Process of Thinking and Problem Solving   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ 

หลักการใช้เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  
ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา 

 Study concepts, theories, techniques and development processes for 
thinking and reasoning; inspiration for encouraging ideas; Lanna and 
Thai wisdom; innovation and modern technologies are employed as a 
case study. 
 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี       3(3-0-6) 
 Innovation and Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์  สังคม  นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ฝึกออกแบบนวัตกรรม 

 Study changes in society and evolution of science and technology; 
process of creating innovation, technology, and environment; impacts 
of innovation and technology on society and environment; 
contemporary issues in sciences, innovation and future technology; 
practice in designing innovations. 
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GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต      3(3-0-6) 
 Art of living   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันและสามารถแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน การฝึกสมอง การจัดการ
อารมณ์ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้านการ
ทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับกรณีศึกษา   

 Study science and ethics in life, intellectual development processes 
for solving daily life problems and pursuit of sustained happiness; 
mind practice; emotional management; self-understanding and self-
esteem; personality and development; anti-corruption; modern social 
behavior; application of information technology for case studies.    

   
  1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  
   1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ หลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ หลักธรรมาภิบาล    
ภูมิปัญญา การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและกระแสสังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายสู่การด าเนินชวีติ  
การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบน
พ้ืนฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Study philosophy of sufficiency economy and its application; adoption 
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's working principles; projects 
from His Majesty the King’s initiation; good governance principles; 
wisdom, thinking and life management in accordance with changes in 
Thai and global societies; integration of cultural diversity into a way of 
life; public-mindedness and environmental conservation; happy living 
in society based on moral, ethics  and  sufficiency economy principles. 
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GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการ

ด ารงชีวิต การพัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การมี
จิตส านึกต่อส่วนรวม   ศึกษาวิธีจัดการกับภาวะอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพ 
การท างานเป็นทีม การสร้างผลิตผลในการท างาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Study philosophy, human value and moral principles for living; 
development of attitude, role, duty and responsibility towards 
oneself and others; participation in social and Thai cultural activities; 
building awareness for public affairs; study emotional management 
and relationship building methods; teamwork; work productivity; and 
professional ethics. 
 

GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  ระบบสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมืองไทย  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ  และ
พฤติกรรมการเมืองไทย  วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับปัจจัยทาง
สังคม เศรษฐกิจส ารวจปัญหาที่เกี่ยวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง   สังคมกับ
การเมืองและกฎหมาย  บทบาท ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม 

 Study Thai history, social, cultural, economic and political systems; 
trends of socio-economic changes, as well as administration and 
political behaviour; analysis of relationship between politics and 
socio-economic factors; survey of problems in transition period; 
society, politic and law; role, duty, responsibility and involvement in 
society. 
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GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับมนุษย

สัมพันธ์ การใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างานและการเป็นผู้น า การสื่อสารเพ่ือ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยและสากล 

 Study human nature and behavior; human relations theories; 
implementation in daily life; work and leadership; communication to 
build human relations on both Thai and international cultural basis. 
 

GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประวัติและความส าคัญของ

ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ด้านการเมือง
และความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการ
รวมกลุ่ม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 

 Study general information about ASEAN countries, history and 
importance of ASEAN community; ASEAN countries cooperation, in 
politics and security, economic, social and culture; impact of group 
forming, including problem and obstacles.  
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GEBSO106  จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือการด ารงชีวิต  การจัดการอารมณ์ 

ความเครียดและสุขภาพจิต  การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง   แรงจูงใจในการ
เรียนรู้และการท างาน สัมพันธภาพในการท างาน การบริหารความขัดแย้ง  
ตลอดจนการปรับตัวในสังคมและการท างาน เพ่ือที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคม
และการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 

 Study basic knowledge in psychology for a living; emotional 
management; stress and mental health; understanding and self-
esteem, motivation to learn and work; human relation in work; 
conflict management, and adjustment in society and work for happy 
living in society and working. 

   
   1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์  คณิตศาสตร์การเงินและ

เบี้ยประกัน   น าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน  และน า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 Study about decision making process by using logic, financial 
mathematics and insurance premium; use the knowledge of 
mathematics and statistics in daily life; and use computer program 
for data processing in mathematics and statistics. 
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GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information  Technology in Daily  Life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ   

เครื อข่ าย อิน เทอร์ เน็ ต  สื่ อสั งคมออนไลน์  ( Social  Network) พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   การละเมิด
ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ภัยคุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต การ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี
สื่อประสมและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเบื้องต้นที่จ าเป็นในปัจจุบัน 

 Study definition, importance and components of information 
technology, internet, social network, e-commerce, computer crime 
law, copyright, intellectual property, internet threats and security, 
internet searching techniques, on-line services, multimedia 
technology and necessary application programs for daily life. 
 

GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์

ข้อมูลข่าวสารและการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 

Study about thinking process, scientific approach to gathering 
information, analysis of information and reasoning, process of logical 
decision making, application of scientific. Thinking principles with 
everyday problems. 
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GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย 
และการสร้างนวัตกรรม   

3(3-0-6) 

 Creation of Scientific Methods for Research and 
Innovation 

 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการหาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล โดยใช้

กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการน า
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 

 Study and development of skills in collecting data, analyzing and 
summarizing data by using scientific methods. In order to prepare 
students to apply these skills in research and creative innovation.  
 

GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
 Science for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีใน

ชีวิตประจ าวัน และผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารเพื่อสุขภาพ โรค
ส าคัญที่มีผลกระทบทางสังคมและการป้องกัน แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรม 

 Study about science and technology development; use of chemicals 
in everyday life and  effect of chemicals on environment; healthy 
food; significant diseases with social impact and prevention holistic 
health promotion concept; and effect of scientific advancement on 
human, environment, society, politics and culture. 
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GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบน
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Study about natural resource and environment, relationship of 
human and environment, factors that affect environment, current 
environmental problems, use of natural resource and sustainable 
environmental conservation based on science, innovation and 
modern technology, as well as moral and ethics. 

 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

BARCC401 ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม 3(1-6-4) 
 Drawing and Painting for Architecture 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาพร่างด้วยดินสอ ปากกา และสี เน้น

การเขียนภาพรูปทรง หุ่นนิ่ ง  และทัศนียภาพอาคาร เ พ่ือเสริมสร้ าง
ความสามารถในการน าเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม 

 Study and practice of pictorial drawing with pencils, pens and 
colors emphasizing drawing of shapes, forms, still- life models, 
scenery and architecture to enhance architectural presentation. 
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BARCC402 เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม 3(1-6-4) 
 Architectural Presentation Techniques 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :    BARCC401  ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงเรขนิเทศ การใช้วัสดุและเทคนิค

การน าเสนอผลงานทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การตกแต่งแบบผังบริเวณ แปลน รูป
ด้าน รูปตัด ทัศนียภาพ และการจัดท าหุ่นจ าลอง เพ่ือใช้ในงานแสดงแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

 Study and practice of graphic presentation using materials and 
techniques to present in two and three dimensions  decoration of 
layout, plan, elevation, section, perspective and model building for 
architectural presentation. 

 
BARCC403 ออกแบบทัศนศิลป์ 3(1-6-4) 

 Visual Design 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาองค์ประกอบมูลฐานและหลักการออกแบบทางศิลปะ ภาษาภาพ แนวคิด

และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติและ 3 มิติ 

 Study basic composition and principles of art design, visual 
language, concepts and inspiration for art creation.  practice of two 
and three dimensional visual art creation. 

  
BARCC404 ออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรม    3(1-6-4) 

 Design Fundamentals in Architecture 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :    BARCC403  ออกแบบทัศนศิลป์ 
 ศึกษาหลักการออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรม เช่น จุด , เส้น, ระนาบ   

รูปทรงและที่ว่าง ภาพและพ้ืนภาพ การสื่อความหมายและการรับรู้ ฯลฯ  ฝึก
ปฏิบัติการจัดองค์ประกอบ สร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมาย คุณค่า และความ
งามเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 Study fundamental design in architecture such as dots, lines, 
planes, form and space, figure and ground, meaning and 
perception.  practice of composition deign for creating about 
meaning, value and aesthetics for architectural design. 
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BARCC405 เขียนแบบขั้นพื้นฐาน 3(1-6-4) 
 Basic of Drafting 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือเขียนแบบ การเขียนเส้น ตัวอักษร 

สัญลักษณ์ รูปทรงเรขาคณิต ภาพฉาย ภาพไอโซเมตริก ภาพออบบลิค การ
เขียนทัศนียภาพ 

 Study and practice of drafting tools, line drawing, letters, symbols, 
geometric forms, orthographic projection, isometric, oblique and 
perspective drawing. 

 

BARIA201 การยศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Ergonomics 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษากายวิภาคมนุษย์  ขนาดสัดส่ วนของมนุษย์  มีความสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถาปัตยกรรมภายในและ พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
จิตวิทยา องค์ประกอบและปัจจัยทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมมนุษย ์

 Study of human anatomy, body scale in relation to physical 
environment of interior and basic psychology.  Composition and 
architectural factors affecting human behavior. 

 

BARIA202 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6) 
 History of Interior Architecture 
 รหัสรายวิชาเดิม :  42022207  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษางานสถาปัตยกรรมภายในตะวันตกและตะวันออกในสมัยประวัติศาสตร์ 

ปัจจัยและบริบทที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายใน ประโยชน์
ใช้สอย รูปแบบ เครื่องเรือน และรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมภายใน 

 Study of western and eastern architecture in the historical periods.  
Factors and contexts affecting interior architectural creativity.  
Function, form, furniture and interior architectural details. 
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BARIA203 สถาปัตยกรรมไทย                                                                  3(2-3-5) 
 Thai Architecture 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี ประเภทอาคารทาง

ศาสนาและอาคารที่เก่ียวข้องกับสถาบันกษัตริย์ ของภาคต่าง ๆ ของไทยด้าน
ลักษณะพ้ืนฐาน ความหมาย คติการสร้าง รูปแบบ วัสดุ โครงสร้าง และเทคนิค
การก่อสร้าง มีทัศนศึกษา 

 Study and practice of traditional Thai architecture, religious 
buildings and those related to the royal institution and various 
regions of Thailand in terms of basic features, meanings, beliefs, 
forms, materials, structure and construction technique, including 
field observation excursion. 

 

   2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
BARIA101 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 4(2-6-6) 

 Interior Architectural Design 1 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบวางผัง และสถาปัตยกรรมภายในอาคาร

ประเภทที่พักอาศัย กระบวนการออกแบบและรวบรวมข้อมูล หลักการและ
องค์ประกอบในการออกแบบ หน้าที่ใช้สอย และ ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ภายใน
สู่พื้นที่ภายนอก 

 Study and practice of planning and interior architecture of 
residence based on design and data collecting, principles and 
elements of design, function and relationship of internal space to 
external space. 
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BARIA102 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 4(2-6-6) 
 Interior Architectural Design 2 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    BARIA101  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน อาคารประเภทที่พัก

อาศัยลักษณะพิเศษ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้อยู่อาศัยจริงเพ่ือจัดท า
กระบวนการออกแบบและรวบรวมข้อมูล แนวความคิด  หน้าที่ใช้สอย 
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ภายใน และงานระบบที่เก่ียวข้อง 

 Study and practice of interior architectural design for special 
residential building based on analysis of data from existing 
inhabitants to create designing and data collecting process, 
concept, function and relationship with the interior space as well 
as other relevant systems. 

 

BARIA103 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 4(2-6-6) 
 Interior Architectural Design 3 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    BARIA102  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน พ้ืนที่เพ่ือการพาณิชย 

กรรมและส านักงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการจริง 
โดยใช้กระบวนการออกแบบ หลักการและองค์ประกอบในการออกแบบ 
แนวความคิด หน้าที่ใช้สอย ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ภายใน และงานระบบที่
เกี่ยวข้อง ท าการวิเคราะห์โครงการ ศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาจริง และ
ศึกษาดูงาน 

 Study and practice of interior architectural design for commercial 
areas and offices, selection of interior space and relevant systems.  
Project analysis, comparative study of real case studies, including 
field observation excursion. 
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BARIA104 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 4(2-6-6) 
 Interior Architectural Design 4 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    BARIA103  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายในของอาคารประเภท

ชุมชนและการศึกษา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการจริง โดย
ใช้กระบวนการออกแบบและรวบรวมข้อมูล หลักการและองค์ประกอบในการ
ออกแบบ แนวความคิด หน้าที่ใช้สอย ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ภายใน การรับรู้
ที่ว่าง จิตวิทยาการออกแบบ และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเปรียบเทียบ
กรณีศึกษาจริง และศึกษาดูงาน 

 Study and practice of interior architectural design for community 
and educational building based on data analysis of real 
entrepreneurs based on designing process and data collection, 
principles and elements of design, concept, function, relationship 
of interior space, space perception, psychological design and 
relevant systems, comparison of real case studies, including field 
observation excursion. 

 
BARIA105 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 4(2-6-6) 

 Interior Architectural Design 5 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    BARIA104  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายในของอาคาร

สาธารณะประเภทเชิงธุรกิจ เช่นศูนย์การค้า โรงแรม และโรงพยาบาล จากการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการจริง กระบวนการออกแบบ หลักการ
และองค์ประกอบในการออกแบบ แนวความคิด หน้าที่ใช้สอย  ความสัมพันธ์
ของพ้ืนที่ภายใน และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาจริง 
และศึกษาดูงาน 

 Study and practice of interior architectural design of public 
business-related building such as a shopping center, hotel and 
hospital based on analysis of data from real entrepreneurs based 
on designing principles and elements of design, concept, function 
and relation of interior space as well as relevant systems and 
comparison of real case studies, including field observation 
excursion. 
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BARIA106 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 4(2-6-6) 
 Interior Architectural Design 6 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    BARIA105  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติทางสถาปัตยกรรมภายในขั้นสูง โดยเลือกโครงการ

ออกแบบจากความสนใจส่วนบุคคล จากกลุ่มสตูดิโอย่อย (กลุ่มความคิด
สร้างสรรค์ กลุ่มอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และกลุ่มเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน) 
กระบวนการเรียนรู้เน้นหนักในการพัฒนาการออกแบบและความเกี่ยวข้องเชิง
พ้ืนที่ ที่เก่ียวกับลักษณะทางจิตวิทยาพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม การตระหนัก
ในศักยภาพการใช้พ้ืนที่ การวิเคราะห์ปัจจัยและทฤษฎีต่างๆ และการบูรณา
การองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมภายใน 

 Study and practice of advanced architectural study of selected 
design project of individual interest from sub-studio groups 
(creative groups, local identity groups and interior architectural 
technology groups) with emphasis on design development and 
space relationship, behavioral psychology in the environment, 
awareness of space use potential.  Factor analysis and theories, 
integration of knowledge on interior architecture. 

 

BARIA107 การเตรียมวิทยานิพนธ์ 4(2-6-6) 
 Thesis Preparation 
 รหัสรายวิชาเดิม :  42021507  เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 วิชาบังคับก่อน :    BARIA106  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิด  และทฤษฎี  วิธีการจัดหาและวิเคราะห์ข้อมูล  ศึกษาวิธีการเขียนและ
จัดท าภาคนิพนธ์ ด้านสถาปัตยกรรมภายใน 

 Study and practice of thesis drafting and proposal, literature review 
of concept and theory, data collection and analysis, preliminary 
principles of doing an interior architectural thesis. 
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BARIA108 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6) 
 Interior Architectural Concepts 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาความหมาย  แนวคิด ทฤษฎีและปรัชญาในการออกแบบ สถาปัตยกรรม

และสถาปัตยกรรมภายใน กระบวนการพัฒนาแนวความคิดทางการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน  

 Study of meaning, concept, theory and philosophy of architectural 
and interior architectural design, process of conceptual development 
in interior architectural design. 

 
BARIA109 วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 12(0-24-12) 

 Thesis for Interior Architectural Design 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :   BARIA106  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 

                และ  BARIA107  การเตรียมวิทยานิพนธ์ 
 ฝึกปฎิบัติบูรณาการองค์ความรู้ ทฤษฎี และปฏิบัติตลอดหลักสูตร จากกลุ่ม

สตูดิโอย่อย (กลุ่มความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และกลุ่มเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรมภายใน)  เพ่ือจัดท าข้อมูลโครงการกระบวนการออกแบบ 
ก าหนดแนวความคิด และปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  

 Study and practice of integration of knowledge, theory and practice 
throughout the program from the sub-studio groups (creativity 
group, local identity group and internal architectural technology 
group) to prepare data for a design process project. Defining the 
concept and working on interior architectural design.  

 
BARIA301 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 3(1-6-4) 

 Construction Technology 1 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ องค์ประกอบและรายละเอียดอาคารที่พัก

อาศัย อาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การใช้วัสดุและวิธีก่อสร้าง  
 Study and practice of drawing the composition and details of a 

residential place of wooden and steel reinforced building, material 
and construction method. 
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BARIA302 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2  3(1-6-4) 
 Construction Technology 2 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    BARIA301  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ องค์ประกอบและรายละเอียดอาคาร

สาธารณะ การใช้วัสดุและวิธีก่อสร้าง โดยสามารถก าหนดรายละเอียดแบบด้วย
ภาษาสากล 

 Study and practice of drawing composition and details of public 
building, use of materials and construction method. Making 
detailed specification of the design in international or universal 
language. 

 

BARIA303 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 1                 3(1-6-4) 
 Interior Architectural Technology 1 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมภายในประเภทที่พักอาศัย 

หลักการเขียนแบบ งานโครงสร้าง และการขยายแบบ เครื่องเรือนลอยตัวและ
แบบติดตั้ง ด้วยเครื่องมือเขียนแบบ และมีการศึกษาดูงาน 

 Study and practice of drawing interior architecture of a residential 
pace based on the principle of drawing, structural work, expanding 
the design, furniture built in and free form, drawing tools, including 
field observation excustion. 

 
BARIA304 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2                 3(1-6-4) 

 Interior Architectural Technology 2 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    BARIA303 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 1                 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมภายในประเภทอาคาร

สาธารณะ หลักการเขียนแบบ งานโครงสร้าง และการขยายแบบ เครื่องเรือน
ลอยตัวและแบบติดตั้ง ด้วยเครื่องมือเขียนแบบ และมีการศึกษาดูงาน 

 Study and practice of interior architectural design drawing for public 
buildings.  Principles of drawing, structural work and expanding the 
design, furniture built in and free form using drawing tools, including 
field observation excursion. 
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BARIA305 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 3                 3(1-6-4) 
 Interior Architectural Technology 3 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    BARIA304 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2                 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมภายในประเภทอาคาร

สาธารณะ หลักการเขียนแบบ งานโครงสร้าง และการขยายแบบ เครื่องเรือน
ลอยตัวและแบบติดตั้ง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสามารถก าหนด
รายละเอียดแบบด้วยภาษาสากล 

 Study and practice of interior architectural design drawing of public 
buildings.  Principles of drawing, structural work and expanding the 
design, furniture built in and free form using computer programs.  
Specification of details in universal language. 

 
BARIA306 วัสดุและวิธีใช้ 3(3-0-6) 

 Materials and Usage 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาประเภท  ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสม

ตามหลักการ และเทคนิคการติดตั้ง ทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม
ภายใน 

 Study of material characteristics and properties. Selecting suitable 
materials according to principle.  Installation techniques for interior 
and exterior architecture. 

 

BARIA307 อุปกรณ์ประกอบอาคาร 3(3-0-6) 
 Equipment for Building 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาอุปกรณ์ประกอบอาคาร งานระบบต่างๆ และข้อก าหนดทางวิศวกรรม

ของอาคารพักอาศัยและอาคารสาธารณะ 
 Study of building equipment, relevant systems and engineering 

specifications of residential and public buildings. 
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BARIA401 คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบสถาปัตยกรรม  3(2-3-5) 
 Computer - Aided Architectural Drafting  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบ

สถาปัตยกรรม 2 มิติ  และ BIM 
 Study and practice of computer programs for drafting 2D 

architecture and Building Information Modeling. 
 
BARIA402 คอมพิวเตอร์แบบสามมิติเพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน 3(2-3-5) 

 3D Computer works For Interior Architecture 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน : BARIA401  คอมพิวเตอร์เพ่ืองานเขียนแบบสถาปัตยกรรม  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 3 มิติ   
 Study and practice of computer programs for drafting 3D interior 

architecture. 
 

BARIA403 การปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 Professional Practice     
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษากระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน การบริการวิชาชีพ ใน

ทุกขั้นตอน ศึกษาข้อก าหนดวินัยตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้
เป็นไปตาม ระเบียบข้อบัญญัติ ทางกฎหมาย  ทั้งในและต่างประเทศ   

 Study and practice of interior professional architectural process, 
understanding of professional conduct, including professional 
standards and ethics, law, etiquette as well as public in Thailand 
and other countries. 
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BARIA404 การควบคุมงานและการประมาณราคาสถาปัตยกรรมภายใน           3(2-3-5) 
 Consultant and Estimation for Interior Architectural 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักและวิธีการควบคุมงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 

การถอดแบบก่อสร้าง การค านวณปริมาณงาน ประมาณราคา วัสดุก่อสร้าง
และค่าแรง บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Study and practice of principles and method of interior 
architectural consultant and estimation of work load, cost, 
construction materials and labor work based on professional ethics.  

 
BARIA405 ฝึกงานสถาปัตยกรรมภายใน 2(0-40-0)    

 Internship in  Interior Architecture 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในตามสถานประกอบการของ

หน่วยราชการ ส านักงานเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ตามความรู้และ
ทักษะในการท างาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง  

 Study and practice of working with entrepreneurs places of 
government and the private sectors in Thailand and outside the 
country based on knowledge and skills for no less than 320 hours.  

 
2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก   

BARIA501 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3(2-3-5) 
 Computer - Aided Interior Architectural  Design 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือส่งเสริมแนวความคิด และ

การน าเสนอผลงานการออกแบบทั้ง 2 และ 3 มิติ ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 
 Study and practice of integration of computers to enhance the 

concepts and presentation of interior architecture in 2D and 3D. 
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BARIA502 ออกแบบแสงสว่าง 3(3-0-6) 
 Lighting Design 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาหลักการ แนวคิดและฝึกปฎิบัติการออกแบบแสงสว่าง ระบบการให้แสง

สว่างภายในอาคารประเภทต่างๆ โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความงาม  
และความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับสี 

 Study and practice of principles and concepts of lighting design and 
lighting system inside buildings based on function, aesthetics and 
relationship of light and colors. 

 
BARIA503 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร 3(2-3-5) 

 Environmental Control in Building 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักการและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มี

ผลต่อมนุษย์และสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีการใช้อาคาร รวมถึงศึกษาหลัการ 
ออกแบบสภาพแวดล้อม และงานระบบภายใน  เพ่ือสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อม
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน                                                                                                                                                                  

 Study and practice of principles and influence of physical 
environment on humans and architecture, technology for buildings  
including basic of design base on environmental and interior 
systems for suitable control of the environment in the building 
leading to designing for suitable environment. 

 
BARIA504 บริหารการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน 3(2-3-5) 

 Interior Construction Management 
 รหัสรายวิชาเดิม :  42023406  บริหารการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน 
 วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการองค์ความรู้ในการบริหาร การจัดการโครงการงาน

ก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายในตามขอบเขตและขั้นตอนการบริหารงานการ
ควบคุมงานด้วยหลักธรรมาภิบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 Study and practice of interior construction management of interior 
architectural construction procedure based on good governance. 
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BARIA505 การออกแบบปรับปรุงอาคาร 3(2-3-5) 
 Building Renovation Design 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการใช้สอยอาคาร หลักการ

และขั้นตอนการออกแบบปรับปรุง โครงสร้างทางวิศวกรรม ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึง การอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่า ประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงาน  และอารยสถาปัตยกรรม 

 Study and practice of developing the renovation of buildings based 
on proper procedures, engineering structure, law, conservation of 
valuable buildings, energy consumption and universal architecture.  

 
BARIA506 การจัดนิทรรศการ 3(2-3-5) 

 Exhibition 
 รหัสรายวิชาเดิม :  42023408  การจัดนิทรรศการ 
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานองค์ประกอบในการจัดนิทรรศการ เทคนิคการจัด วิธี

จัดการสื่อความหมายและสัญลักษณ์ การจัดแสดงและนิทรรศการ 
 Study and practice of composition of exhibition technique and 

method to communicate meanings and symbols as well as display. 
 
BARIA507 ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 3(1-4-4) 

 Landscape Interior Architecture 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  องค์ประกอบในการจัดสภาพภูมิทัศน์ในอาคาร ที่พัก

อาศัย และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 
 Study and practice of composition of landscape for interior 

architecture, residence and small public building. 
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BARIA508 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา 3(2-3-5) 
 Lanna Vernacular  Architecture 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติความหมายและลักษณะสถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถิ่น

ภาคเหนือ วิเคราะห์รูปแบบที่เกิดขึ้น ค่านิยมทางวัฒนธรรมแบบแผนประเพณี 
วัสดุก่อสร้างและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีการดูงานนอกสถานที่และเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม 

 Study and practice of meaning and characteristics of northern style 
architecture, analysis of the structure and form, cultural value and 
tradition, construction materials based on physical environment, 
including field observation and data collection.  

 
BARIA509 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในล้านนา 3(2-3-5) 

 Lanna Interior Design 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ บูรณาการ ปรัชญา ความคิดความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม 

ของล้านนา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และ
ภายนอกในบริบทล้านนา มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 Study and practice of interior design of Lanna architecture, 
integrating the philosophy, cultural concept and beliefs in Lanna to 
be applied in interior and exterior architectural design, including 
field observation excursion.  

 
BARIA510 ออกแบบศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น 3(2-3-5) 

 Local Art  and Craft Design 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี   
 วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  ความหมาย ประเภท และเทคนิคการผลิตงานฝีมือพ้ืนถิ่น 

และบูรณาการงานฝีมือพ้ืนถิ่นสู่งานออกแบบสร้างสรรค์และสถาปัตยกรรม
ภายใน มีการดูงานนอกสถานที่และเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 Study and practice of meaning, types and techniques for producing 
local arts and crafts, integration of local crafts design to creative 
design and interior architecture, including field observation 
excursion.  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

 4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
 4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน ามาแก้ปัญหาทางด้านออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
 4.1.3  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได ้
 4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ชั้นปีที่ 4  ภาคฤดูร้อน  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ไม่น้อยกว่า 320 ชั ่วโมงในระหว่างภาคฤดูร้อน  โดยจัดตารางฝึกงานตั้งแต่วันจันทร์ ถึง     

วันศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจเองโดยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน ทั้งของทางราชการและเอกชน ที่มีลักษณะงาน ประเภท ขนาดโครงการและความ
ซับซ้อนเชิงสถาปัตยกรรมภายในที่เหมาะสมจากในประเทศหรือต่างประเทศ ลักษณะโครงการมี 3 ประเภท 
คือ โครงการออกแบบ โครงการปรับปรุง และโครงการเสนอแนะ น าเสนอต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
เพ่ืออนุมัติให้ท า โดยเป็นโครงการรายบุคคล มีรายงานและงานออกแบบที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรและระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หัวข้อวิทยานิพนธ์จะต้องไม่
ซ้ ากันในช่วง 5 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
โครงการวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายในที่นักศึกษาสนใจ เป็นการศึกษารายบุคคล โดย

น าความรู้ที่ได้รับตลอดหลักสูตรมาบูรณาการด้านการออกแบบและน าเสนอผลงานสถาปัตยกรรมภายใน 
ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สามารถน าทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวโครงการและทฤษฎีการออกแบบมาใช้

ในการท างานและสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในต้อง
แสดงถึงความรู้ ความสามารถที่นักศึกษามีอย่างเพียงพอต่อการส าเร็จการศึกษาเพ่ือไปประกอบวิชาชีพทั้ง
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

5.3 ช่วงเวลา  
ชั้นปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่  2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 12 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 

นักศึกษาเตรียมหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ที่สนใจตั้งแต่ปิดภาคเรียนของชั้นปีที่ 4 จากนั้น
จัดท ารายละเอียดหัวข้อเพ่ือเสนอโครงการในรายวิชาโครงการวิทยานิพนธ์ในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 5 
เพ่ือน าเสนอขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความถนัด
ตามหัวข้อโครงการที่นักศึกษาเลือกท าเพ่ือให้ค าปรึกษาตั้งแต่ก่อนเริ่มท างานไปตลอดการท างานจนเสร็จ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลโดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ โดยก าหนดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าของการ

ท างานอย่างน้อย 3 ครั้งก่อนการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือเป็นการสอบวัดผลครั้งสุดท้าย 
โดยต้องมีกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานและประเมินผล 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล   

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะทางวิชาชีพ 
คิดเป็น ท าได้ สามารถก าหนดวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

- จัดรายวิชาที่ใช้การเรียนการสอนแบบ Creativity-Based 
Learning ที่ฝึกทักษะการคิดและบูรณาการศาสตร์ เพ่ือ
แก้ปัญหาจากโจทย์จริง/สถานการณ์จริง  และเน้นการลง
มือท า (Hands-on) เพ่ือให้เกิดทักษะการปฏิบัติจริง 
- จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาให้
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
- สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรวิชาชีพ 
2. ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นล้านนา 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและรายวิชาที่สะท้อนให้เห็นถึง
คุณค่าของสถาปัตยกรรม อันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชาติ และสามารถน าไปต่อยอด/พัฒนา
สู่งานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยได้ 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมท าวิจัย/บริการวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับการสืบสาน/อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและ
ชุมชน 
- เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ ใช้

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบที่อยู่บนฐานภูมิ
ปัญญา/ศิลปวัฒนธรรม 

3. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ มีภาวะผู้น า
และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีจิตส านึก
สาธารณะ 

- ก าหนดโจทย์ปัญหาที่ท้าทายที่ผลักดันให้นักศึกษาต้อง
ค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และ

มีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจน
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือ
เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี 
- จัดรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ

วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ที่ เป็นปัญหาต่อสังคม/
สภาพแวดล้อม เพ่ือก าหนดโจทย์ปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรม รวมทั้ง 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเพ่ือให้นักศึกษามีบทบาทและ

จิตส านึกในในการช่วยเหลือสังคม 
4. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธ์ในผลงาน ความรับผิดชอบ

ต่อการปฏิบัติวิชาชีพที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม และข้อ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
          2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  
               2.1.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  

            2.1.1.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                   1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

                 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา  
ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ดังนี้  
                                   (1)  มีจิตส านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 

(2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม  

    และสิ่งแวดล้อม 
(4)  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

                นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซึ่งอาจารย์ผู้  
สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบมาตรฐานใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรม   และมีการ
ก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

                    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
นอกจากนี้ ผู้สอนต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษา
มีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ 

                   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้าน  

ต่าง ๆ ได้แก่ 
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(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด 
 ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 

(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
 หลักสูตร 

(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 

           2.1.1.2 ด้านความรู้ 
                    1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

             นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกัน
ขึ้น  เป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่
ศึกษา 

                                   (2)  สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของ
 สาขาวิชาที่ศึกษา 

    (3)  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ ในศาสตร์ อ่ืนๆ                
ที่เก่ียวข้อง 

การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการใช้ข้อสอบ
วัดผลในรายวิชาที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
                              2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

              ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้การ 
บูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning)/ CDIO : (Conceiving - 
Desighing - Implementing - Operating)  โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้
ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
                              3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

             ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การ 
วัดผล ดังนี้  

   (1)  การทดสอบย่อย 
   (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   (3)  รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
   (4)  งานที่ได้มอบหมาย 
   (5)  การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
   (6)  แฟ้มสะสมผลงาน 
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     2.1.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
            1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

          นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดย
กระบวนการเรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล  เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  แนวคิด
และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

      (1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่ม 
  สร้างสรรคท์ั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 

      (2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้

นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้
วิชาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้   

            2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการบูรณาการ  

การเรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Lea3rning)/STEM Education มุ่งเน้นให้นักศึกษา
รู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลอง และกรณีศึกษา
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  
                        3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

       ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
                               (1)  บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จ าลอง 
                               (2)  การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่างๆ 
                               (3)  การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
                               (4)  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

 
   2.1.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
          1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักศึกษาจึง
ต้องได้รับการฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังนั้นผู้สอนต้อง
แนะน าการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
(2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(3) สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

            การวัดและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการท า
กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกชั้นเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
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         2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อ่ืน หรือค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

  (1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
  (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
  (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  (5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
 (6) มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย  และสามารถ 

  วางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติ 
  เฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 

      3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม

ในชั้นเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
  2.1.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ     
        1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญในชีวิตประจ าวันและการ

ประกอบอาชีพ นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

 เหมาะสม 
(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม

 กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
  การวัดและประเมินผลอาจจัดท าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้

นักศึกษา ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาเรียบเรียง น าเสนอและอภิปราย    
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แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร หรือน าเสนอผลงานต่างๆ  

        2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ด า เนินการสอนด้วยกิจกรรม  Active Learming/Flipped Classroom ที่
นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการน าเสนอผลงาน 
(4)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม

 ปฏิบัติของสังคมแต่ละกลุ่ม 
                    3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา 
ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหา 

  ข้อมูล 
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
(4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับ

 สถานการณ์และวัฒนธรรมสากล 
 

          2.1.2 แผนที่แสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF : HEd) 

               2.1.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
         (1)  มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
         (2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

  (3)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
   และสิ่งแวดล้อม 
         (4)  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2.2 ด้านความรู้  
                            (1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่

ศึกษา 
         (2) สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของ

 สาขาวิชาที่ศึกษา 
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(3)  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที ่
  เกี่ยวข้อง 

2.1.2.3 ด้านปัญญา 
(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้  และมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรคท์ั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
(2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

         2.1.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 

   (2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
   (3)  สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
   (4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

                2.1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   (1)  เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
   (2)  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง 
  เหมาะสม 

(3)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม
กาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
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 2.1.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
2.1.3.1 วิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

 
 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2.ด้านความรู้ 3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน              

2 GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต              

3 GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              

4 GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย   

5 GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ              

6 GEBIN101 กระบวนการคดิและการแก้ปญัหา              

7 GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี             

8 GEBIN103 ศิลปะในการใช้ชีวิต              
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2.1.3.2 วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก  
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ

คลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิัญญาในการด าเนิน
ชีวิต 

    

2 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม       

3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย     

4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์     

5 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน     

6 GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน     

7 GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน               

8 GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน                

9 GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร ์               

10 GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์        
เพื่อท างานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

              

11 GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ               

12 GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา              
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                  
               2.2.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
และกลุ่มวิชาชีพเลือก                  

              2.2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
                      1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

   (1)  มีจิตส านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม 
   (2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

              (3)  มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา  และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง   
  สังคมและ สิ่งแวดล้อม 

                     2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
              สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา สอนให้มี
ระเบียบวินัย  ฝึกให้รู้หน้าที่ในการท างาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม  

                     3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                   ประเมินจากการตรวจสอบแผนการสอนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ใน

ทุกวิชา  ประเมินจากผลการด าเนินงานตามแผนการสอน และ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
 

               2.2.2.2  ด้านความรู้ 
                     1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   
   (1)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหา 

ที่ศึกษา 
   (2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ 

 ศึกษา 
                  (3)  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง           

                     2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                    ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการ

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  ตลอดจนการ  
ฝึกประสบการณ์หรือ ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
                      3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ใน
ด้านต่างๆ คือ 
                                 (1)  การทดสอบย่อย 
                                 (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
                                 (3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
                               (4)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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                 (5)  ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 
                   (6)  ประเมินจากแผนการด าเนินงานโครงงาน  
         (7)  ประเมินจากการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

 
               2.2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
                      1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

                                  (1)  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือ 
   วิชาชีพ 
                                 (2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

                    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                                  ใช้กรณีศึกษา การจัดท าโครงงาน การมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล

วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล การน าเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น 
                    3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  การปฏิบัติงานของนักศึกษา  และการ
น าเสนองาน  

 
               2.2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                               1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

                        (1)  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
                        (2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                        (3)  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 

                          (4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
                     2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                   สอดแทรกเรื่องความส าคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคม  

มอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมโดยหมุนเวียนกันท าหน้าที่ผู้น าและผู้ตาม   การเคารพสิทธิและการยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน การประสานงานกับบุคคลภายนอก การแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์
งานของผู้อื่น 
                                3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
                                ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการน าเสนองาน และผลงาน
กลุ่มในชั้นเรียนและประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ   
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                 2.2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

                      1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                 (1)  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 
(2)  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไข

ปัญหาอย่างเหมาะสม 
                  (3)  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมี 

 ประสิทธิภาพ 
                      2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง แล้วน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศให้นักศึกษาค้นคว้างานที่ต้องอาศัยการประมวลผล  โดยการใช้ตัวเลขเพ่ือการจัดการข้อมูล   
การน าเสนอที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สื่อสาร   
                       3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                 ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข  การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินจากการอธิบาย การน าเสนอ 

 
               2.2.2.6  ด้านทักษะพิสัย  

                                           1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย             
                                   (1)  มีทักษะในการท าตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะน า 
                                   (2)  มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 
                                   (3)  มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน 

                     2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
                                    ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ท าตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษา 
โครงงานและศิลปนิพนธ์   สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 

                     3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
                  ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน 
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            2.2.2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)  สรุปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
                 2.2.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

                     (1)  มีจิตส านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
                     (2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

  (3)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
 และสิ่งแวดล้อม        

 

                 2.2.2.2 ด้านความรู้ 
        (1)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหา

ที่ศึกษา 
        (2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ 
  ศึกษา 
        (3)  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

                 2.2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
       (1)  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือ 
  วิชาชีพ 
       (2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

 

                 2.2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (1)  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
      (2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (3)  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
      (4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 

                 2.2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
      (1)  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 

      (2)  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสม 

      (3)  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

        2.2.2.6 ด้านทักษะพิสัย 
                                (1)  มีทักษะในการท าตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะน า   
                                 (2)  มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 
                                (3)  มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
1 BARCC401 ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม                   

2 BARCC402 
เทคนิคแสดงแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

                  

3 BARCC403 ออกแบบทัศนศิลป ์                   

4 BARCC404 
ออกแบบเบื้องต้นทาง
สถาปัตยกรรม    

 
                

5 BARCC405 เขียนแบบขั้นพื้นฐาน  
                

6 BARIA201 การยศาสตร ์  
                 

7 BARIA202 
ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม
ภายใน 

                  

8 BARIA203 สถาปัตยกรรมไทย                   
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ (วิชาหลัก) 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
1 BARIA101 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1                   

2 BARIA102 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2                   

3 BARIA103 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3  
                 

4 BARIA104 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4                  

5 BARIA105 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5                  

6 BARIA106 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6                   

7 BARIA107 การเตรียมวิทยานิพนธ ์                   

8 BARIA108 
แนวความคิดในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 

                  

9 BARIA109 
วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ (วิชาเทคโนโลยี) 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
1 BARIA301 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1                   

2 BARIA302 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2                   

3 BARIA303 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 1                                   

4 BARIA304 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2                                   

5 BARIA305 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 3                                   

6 BARIA306 วัสดุและวิธีใช้                   

7 BARIA307 อุปกรณ์ประกอบอาคาร                   
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ (วิชาสนับสนุน) 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

1 BARIA401 
คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม  

                  

2 BARIA402 
คอมพิวเตอร์แบบสามมิติเพื่องาน
สถาปัตยกรรมภายใน 

 
                 

3 BARIA403 การปฏิบัติวิชาชีพ                   

4 BARIA404 
การควบคุมงานและการประมาณ
ราคาสถาปตัยกรรมภายใน           

                  

5 BARIA405 ฝึกงานสถาปัตยกรรมภายใน                   
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

1 BARIA501 
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 

 
                 

2 BARIA502 ออกแบบแสงสว่าง                   

3 BARIA503 
การควบคุมสภาวะแวดล้อมใน
อาคาร 

                  

4 BARIA504 
บริหารการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรมภายใน 

                  

5 BARIA505 การออกแบบปรับปรุงอาคาร  
                 

6 BARIA506 การจัดนิทรรศการ                   

7 BARIA507 
ภูมิสถาปตัยกรรมเพื่อการ
ออกแบบภายใน 

                  

 
  

71 



72 

สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

กลุ่มวิชาชีพเลือก  
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
9 BARIA508 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินล้านนา                   

10 BARIA509 
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
ล้านนา 

                  

11 BARIA510 
ออกแบบศิลปะและงานฝมีือ
ท้องถิ่น 
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (Grade) 
1.1 การวัดผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่
ละภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
ก        หรือ     A 
ข+      หรือ      B+ 
ข        หรือ     B 
ค+      หรือ     C+ 
ค        หรือ     C 
ง+       หรือ     D+ 
ง         หรือ     D 
ต        หรือ     F 
ถ        หรือ     W 
ม.ส.    หรือ       I 
พ.จ.    หรือ      S 
ม.จ.    หรือ      U 
ม.น.    หรือ     AU 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
1.2 ระยะเวลาการศึกษา  

1.2.1  ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปีการศึกษา  ส าเร็จได้ไม่
ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีที่ใช้การทวนสอบจาก

ความเหมาะสมของข้อสอบ และภาคปฏิบัติที่ประเมินจากผลงานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย การสอบโดย
คณาจารย์ในคณะและอาจารย์พิเศษ การประเมินจากสถานประกอบการในรายวิชาฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และการประเมินผลงานวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน การประเมินบัณฑิตจากสถานประกอบการ การประเมินหลักสูตรจากบัณฑิต เพ่ือ
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ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร
และการเรียนการสอนในหลักสูตรจากสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้แทนจากสภาสถาปนิก 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 ผลการทดสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจาก
สภาสถาปนิก 

2.2.3 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจในคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 

2.2.4 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิตตามช่วงระยะเวลาต่างๆ 
ที่เข้าท างาน เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.5 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถาม เกี่ยวกับระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถานศึกษานั้นๆ 

2.2.6 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
เนื้อหาวิชาที่เรียนตามหลักสูตรที่น าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน เพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.7 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.8 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ จ านวนรางวัลด้านต่างๆ ที่ได้รับ จ านวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยต้อง
ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และได้ระดับคะแนนในวิชาวิทยานิพนธ์ไม่ต่ ากว่า ค 
หรือ C และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และต้อง
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่  ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ วิธีการสอนและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานหลักสูตร 
 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
การศึกษาต่อ การฝังตัว ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ 
 1.3 ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก  การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ  
 2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย  ผ่านการ
ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้สอนร่วม และอาจารย์ในสาขาวิชา ตลอดจนน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการเรียนการสอน   

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
 2.2.2  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายอาชีพที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร  
 2.2.3  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และท าวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ จัดให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมการท าวิจัย 
 2.2.4  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 2.2.5  จัดให้อาจารย์มีส่วนร่วมกิจกรรมวิชาการ การปฏิบัติการ Workshop ทั้งใน และ
ต่างประเทศ 

2.2.6  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมฝังตัวในสถานประกอบการหรือองค์กร ที่เพ่ิมพูนความรู้ในสาย
อาชีพ ที่จะสามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรได้ 

2.2.7  ส่งเสริมให้อาจารย์มีใบประกอบวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  โดยค านึงถึงการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 
 1.1 มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบแล้ว 
 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
และต้องมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานได้ในปีถัดไป 
 1.4 มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 
  
2. บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมื องและพลโลก มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความส าคัญในหัวข้อต่อไปนี้ 
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 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) 
ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยจ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใช้แบบสอบถามกับผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้งาน
ท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาโดยเทียบกับ
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น ซึ่งจะต้องมจี านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา ใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้  

3.1.1 การรับสมัครนักศึกษา มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนในการรับสมัคร จากหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตา
ประเภทต่างๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หรือวิธีการอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ที่สามารถรับนักศึกษาได้ตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

3.1.2 คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ก าหนดวิธีการ 
และรูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งวิธีการในการคัดเลือก
นักศึกษาคือ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามความเหมาะสม 
อาจใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีการร่วมกัน กระบวนการสอบโดยทั่วไปจะด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

3.1.2.1 สอบข้อเขียน ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการออกข้อสอบลักษณะต่างๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผู้สมัคร
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบดังนี้ 

    - วิชาศึกษาท่ัวไป 
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 

    - วิชาชีพเฉพาะสาขา 
 ในแต่ละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาได้ตามความเหมาะสม 
3.1.2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ปฏิบัติ  
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3.1.2.3 สอบสัมภาษณ์/ สอบปฏิบัติ 
3.1.2.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 3.2.1 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  
 3.2.2 การเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (ส าหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 225 

คะแนน) 
 3.2.3 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่
นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

3.3.1  การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อาทิเช่น 

3.3.1.1 การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจง
เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

3.3.1.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว 
3.3.1.3 การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 
3.3.1.4 การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา เพ่ือให้ความรู้และข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการศึกษาต่อ แนวทางในการประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคม 
3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

3.3.2.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติจากโจทย์
จรงิ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน โดยบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆร่วมกัน 

3.3.2.2 การจัดการศึกษารายวิชาออกแบบ ที่ให้นักศึกษาฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
โดยการประมวลความรู้ด้านการออกแบบ โครงสร้าง เทคโนโลยี วัสดุ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้
สามารถออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.3.2.3 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษทางด้านความรู้ แนวความคิด 
และเทคโนโลยี รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นักศึกษา 

3.3.2.4 จัดนิทรรศการผลงานของนักศึกษา 
3.3.2.5 เข้าร่วมการประกวดผลงานออกแบบตามวาระต่างๆ 

3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาทิเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการด าเนินการดังต่อไปนี้  

3.4.1 มีการส ารวจจ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่ศึกษา
ต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออก หรือกรณีใดๆ 

3.4.2 มีการด าเนินการส ารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา ในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
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3.4.3 มีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ รวมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
4.1.1  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการ ดังนี้  

4.1.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนแต่งตั้งหรือรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งจ านวนที่ต้องการ
รับเพ่ิม หากมีอาจารย์ประจ าให้คัดเลือกจากอาจารย์ประจ าก่อน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม 
หากไม่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด าเนินการในขั้นที ่2  

4.1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดส่งรายละเอียดคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือขออนุมัติต าแหน่งเพิ่มเติม ผ่านกรรมการบริหารคณะ และมหาวิทยาลัย  

4.1.1.3 เมื่อได้รับอนุมัติ ฝ่ายบุคคลากร ประกาศรับสมัคร และเตรียมความพร้อมใน
การสอบคัดเลือกตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย  โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ/
มหาวิทยาลัย  

4.1.1.4 ด าเนินการสอบคัดเลือกตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ประกาศ
ผลการสอบผ่านระบบของมหาวิทยาลัย  

4.1.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไปยัง
ฝ่ายวิชาการของคณะ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

4.1.1.6 ฝ่ายวิชาการของคณะพิจารณาตรวจสอบ และน าเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบก่อนน า เข้าสู่สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยเป็นล าดับ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

4.1.2  ระบบการบริหารอาจารย์ ด าเนินการตามระบบกลไก ดังนี้  
4.1.2.1 หลักสูตรจัดท าแผนบริหารอาจารย์โดยจัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า เพ่ือชี้แจงบทบาท และสอบถามความ
ต้องการในการศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ  และน าข้อมูลมาใช้ในการจัดท าแผนระยะ
ยาว และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

4.1.2.2 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อให้แก่คณะ  
เพ่ือพิจารณาจัดส่งข้อมูลให้แก่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  

4.1.2.3 หลักสูตรจัดส่งอาจารย์ที่ต้องการพัฒนาผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
เข้าร่วมอบรมสัมมนากับกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือด าเนินการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ  
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4.1.3  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบกลไกในการพัฒนาและส่งเสริม
อาจารย์ ดังนี้ 

4.1.3.1 ส ารวจความต้องการพัฒนาตัวเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ประจ า  

4.1.3.2 หลักสูตรจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เช่น การศึกษาต่อ การฝังตัว
เพ่ือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งระยาว และระยะสั้น รวมทั้งการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน  

4.1.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ โดยความร่วมมือของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  

4.1.3.4 ด าเนินการตามแผน โดยดูแลก ากับให้อาจารย์ให้เป็นไปตามแผน ให้ความ
ช่วยเหลือ ยกย่องเชิดชูบุคคลากรที่เสียสละและมีผลงาน เพ่ือสร้างขวัญและกาลังใจ  

 
4.2 คุณภาพอาจารย์  

-    ร้อยละ 20 ของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
- ร้อยละ 40 ของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ร้อยละ 20 ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร/อาจารย์

ประจ าหลักสูตร  
- จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อย 1 บทความต่อปี 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
- การคงอยู่ของอาจารย์  

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์คงอยู่จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ต่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ความพึงพอใจของอาจารย์  
หลักสูตรฯ ได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในด้าน

ต่างๆ คือการบริหารและพัฒนาอาจารย์  กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน จากการ
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อการบริหารหลักสูตร พบว่า ในภาพรวมหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจอาจารย์ ต่อการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับดี  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
-  ระดับปริญญาตรี สาขาวิชามีการด าเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการก ากับ

คุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่

เกี่ยวข้อง  
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5.1.2 ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตโดยการ
ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือบัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษา  

5.1.3 จัดประชุมคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยกร่างหลักสูตร และพิจารณาหารือเกี่ยวกับ
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต และสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีปัจจัยประกอบการพิจารณา ได้แก่ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นโยบายและระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เกณฑ์สภาวิชาชีพ และข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ  

5.1.4 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ 
ด้านวิชาชีพ และด้านผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้แทนจากสภาสถาปนิก เพ่ือวิพากษ์และให้ค าแนะน าในการจัดท า
หลักสูตร  

5.1.5 ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อแนะน า  และน าร่างหลักสูตรเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการประจาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาวิชาการ และอนุมัติหลักสูตรโดยสภา
มหาวิทยาลัย และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน าหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

5.2.1 การก ากับระบบการจัดผู้สอน โดยสาขาวิชาเสนอชื่อผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถใน
รายวิชาที่สอน ส่วนรายวิชาที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาร่วมสอน จะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะ
รายวิชา โดยมีขั้นตอนและกลไกดังนี้  

5.2.1.1 ภาระการสอนของอาจารย์โดยเฉลี่ยมีภาระการสอนในระดับใกล้เคียงกัน  ไม่มี
ภาระการสอนมากเกินภาระงานขั้นต่ ามากเกินไป เพ่ือให้อาจารย์สามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

5.2.1.2 ก าหนดรายวิชาที่ควรจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีการท างานเป็นทีม โดยเฉพาะ
รายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีวิธีการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิด
ความหลากหลายทางด้านแนวความคิด มุมมอง และข้อเสนอแนะ  

5.2.1.3 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนควรมีคะแนนตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปจาก 5 คะแนน 
หากอาจารย์ผู้สอนได้ผลการประเมินต่ า ควรท าการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงการ
สอน  

5.2.1.4 มีการสลับหรือเปลี่ยนผู้สอนตามความเหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
จากอาจารย์ที่หลากหลาย กรณีที่รายวิชาใด มีผลการถอนรายวิชา นักศึกษาสอบไม่ผ่านจานวนมาก หรือมี
ผลการเรียนผิดปกติ ต้องน าเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ซึ่ง
การตัดสินใจต้องด าเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์นักศึกษา การสังเกตการสอน เป็นต้น  

5.2.1.5 รายวิชาที่ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ 
อาจต้องเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเป็นครั้งคราว หรือเป็นอาจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี  
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5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน มีดังนี้  
5.2.2.1 ในรายวิชาเดียวกัน ควรจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ใช้แนวทาง

หรือมาตรฐานร่วมกัน เช่น ใช้ มคอ.3 เป็นมาตรฐานการสอนชุดเดียวกัน ข้อสอบชุดเดียวกัน พิจารณาผล
การเรียน (เกรด) ร่วมกัน  

5.2.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา  ได้แก่ การ
แนะน ารายวิชา แผนการเรียน และบางรายวิชาอาจใช้การประเมินผลก่อนการเรียน  

5.2.2.3 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา อาทิ การศึกษานอก
สถานที่ การบรรยายวิทยากรพิเศษ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
ประกวดแบบ เป็นต้น  

5.2.2.4 มีการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ทั้งการปฏิบัติงานในชั้นเรียน การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การฝึกงานในสถานประกอบการ การน าเสนอผลงานโดยใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลาย  

5.2.2.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้า
และจัดท ารายงาน การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา  

5.2.2.6 มีการก าหนดมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ได้แก่ ข้อมูล
ท าเนียบแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการประเมินสถานประกอบการโดยนักศึกษาและอาจารย์นิเทศการ
ฝึกงาน  

5.2.2.7 ทุกรายวิชาต้องจัดท าเอกสารประมวลรายวิชาส าหรับแจกนักศึกษา และสอน
ให้เป็นไปตามประมวลรายวิชานั้น  

 
5.3 การประเมินผู้เรียน  

5.3.1 การก าหนดวิธีประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยวัดผลจากการสอบกลางภาคและปลาย
ภาค การค้นคว้าและจัดทารายงานรวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมาย พฤติกรรม หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่ระบุ
ไว้ใน มคอ3 ซึ่งควรมีวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย  

5.3.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยก ากับการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.3, 4, 5 และ 6)  

5.3.4 มีการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  
5.3.5 ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มีการจัดท าผลการด าเนินงานของหลักสูตร จากร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ  ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องนิทรรศการ ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ ์เทคโนโลยี และ
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สิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการด าเนินงาน
ของสาขา/คณะ/สถาบัน ที่อาศัยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี ้ 

 
6.1   การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 
6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  6.2.1  ห้องเรียน มีดังนี้ 
      6.2.1.1 ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 35 ที่นั่ง จ านวน   4   ห้อง 
      6.2.1.2 ห้องบรรยายขนาด 40  ที่นั่ง    จ านวน   1   ห้อง 
      6.2.1.3 ห้องบรรยายขนาด 150  ที่นั่ง    จ านวน   1   ห้อง   
 
6.2.2  ห้องปฏิบัติการ  มีดังนี้    
     6.2.2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานเขียนแบบออกแบบ 35   ชุด 
2 เครื่องพล๊อตเตอร์ ขนาด A2    1     เครื่อง 
3 เครื่องพล๊อตเตอร์ ขนาด A1 1  เครื่อง 
4 3D Printer  1  เครื่อง 
   6.2.2.2  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาคาร 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ครื่องตรวจวัดแสงธรรมชาติ 19  เครื่อง 
2 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 1  เครื่อง 
3 เครื่องตรวจวัดความชื้น 2  เครื่อง 
4 ครื่องวัดค่าความเร็วลม 1  เครื่อง 
5 แท่นตรวจวัดทิศทางแสงเงา (โต๊ะแดด) 1  ชุด 
6 กล้องสารวจ 2  ตัว 

6.2.2.3 ห้องแสดงนิทรรศการ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ห้องแสดงนิทรรศการ ขนาด 100 ตร.ม. 1  ห้อง 
2 ห้องแสดงนิทรรศการ ขนาด 30 ตร.ม. 1  ห้อง 
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  6.2.3 ห้องสมุด 
         ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ซึ่งมีหนังสือ  ต าราเรียน  
วารสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ( Internet)  และการ
ให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ข้อมูลจากห้องสมุดเม่ือ พฤษภาคม 2559) 
6.2.3.1 หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   67,453 เล่ม 
6.2.3.2 หนังสืออ้างอิงภาษาไทย      2,496 เล่ม 
6.2.3.3 หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ     16,919 เล่ม 
6.2.3.4 หนังสืออ้างอิงอังกฤษ     18,303 เล่ม 
6.2.3.5 วิจัย           822 เล่ม 
6.2.3.6 วิทยานิพนธ์          251 เล่ม 
6.2.3.7 วารสาร          205 เล่ม 
6.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย      9,285 เล่ม 
6.2.3.9 Electronic resources       1,127 เล่ม 
6.2.3.10 SET Corner           67 เล่ม 
6.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น       4,187 เล่ม 
6.2.3.12 วารสารเย็บเล่ม           36 เล่ม 
6.2.3.13 วารสารบอกรับ           81 เล่ม 
6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL) 363 เล่ม 
6.2.3.15 E-book (IG Library)          18 เล่ม 
6.2.3.16 E-book (E-Library)      4,078 เล่ม 
6.2.3.17 E-Project          206 เล่ม 

          6.2.4 ฐานข้อมูล  
6.2.4.1 ACM Digital Library 
6.2.4.2 H.W Wilson 
6.2.4.3 IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 
6.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 
6.2.4.5 Web of Science 
6.2.4.6 SpringerLink – Journal 
6.2.4.7 American Chemical Society Journal (ACS) 
6.2.4.8 Academic Search Complete 
6.2.4.9 ABI/INFORM Complete 
6.2.4.10 Computers & Applied Sciences Complete 
6.2.4.11 Education Research Complete 
6.2.4.12 Emerald Management (EM92) 
6.2.4.13 ScienceDirect 
6.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 
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 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ส่วน
ห้องค้นคว้าข้อมูลของสาขาสถาปัตยกรรม มีบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง วิทยานิพนธ์ 
หุ่นจ าลอง และสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยจัดหาเพ่ิมเติมเป็นประจ า ทั้งจาก
งบประมาณที่สาขาได้รับจัดสรร และจากการบริจาคของบุคคลภายนอกและศิษย์เก่า นอกจากนี้อาจารย์
พิเศษที่ เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ส าหรับให้
หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสาร
เฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิต ิเครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น  

 
6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

กรรมการประจ าหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาด าเนินการตรวจสอบและประเมินความ
ต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและอ่ืนๆ เพ่ือด าเนินการจัดหาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
โดยเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน  เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ หรือ
พิจารณาจัดท าโครงการเพื่อของบประมาณต่อมหาวิทยาลัย 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key performance indicator)  
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง  2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ก ากับและติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต่อไป ทั้งนี้
เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

ปีท่ี 
6 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

      

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

      

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

      

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

      

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

      

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

      

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

      

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

      

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ

ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าได้โดยรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา และให้ประธานหลักสูตรก ากับดูแลให้ทีมผู้สอนน าไป
ปรับปรุงและรายงานผลต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ  

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  เช่น กลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการ
สอน  

1.2.2 ประเมินโดยการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีม  
ผู้สอน  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลและประเมินผลจาก  
2.1 น.ศ. ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่  
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน  
2.3 ประเมินจากที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานการการด าเนินงานหลักสูตร  
2.4 ประเมินผลโดยประชุมตัวแทนนักศึกษาและตัวแทนคณาจารย์  

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
ประเมินโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยต้อง

ผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทางวิชาการโดยสภา
สถาปนิก  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบระหว่างภาค
การศึกษาและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที (ปรับปรุง มคอ.3) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือเสนอต่อประธานหลักสูตร  

4.2 หลักสูตรมีการก ากับและติดตามการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ให้ครบถ้วนและ
รายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจาปี (มคอ.7) โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน รายงานผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการ
หลักสูตร ระดมความคิดเห็นเพ่ือวางแผนการปรับปรุงและแนวทางในการดาเนินการ  เพ่ือใช้ในรอบปี
การศึกษาถัดไป รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเสนอต่อคณบดีและคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
ก. เหตุผลและความจ าเป็น  ในการปรับปรุงหลักสูตร        
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์  หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   
ค. รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา   
ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  และหลักสูตรปรับปรุง  กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ. เปรียบเทียบรายวิชา  หลักสูตรเดิม  กับหลักสูตรปรับปรุง    
ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร       

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 
ซ. ค าสั่งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561) 
ฌ. ค าสั่งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความ

ถูกต้องชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

ญ. ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2545 

ฎ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ก้าวหน้าทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสู ตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอ่ืนๆด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น แผนพัฒนาประเทศ THAILAND 4.0 และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21 มีผลให้การจัดการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีความเป็นสากลมากขึ้น รวมทั้งการความ
เปลี่ยนแปลงของเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สภาสถาปนิก ท าให้ต้องพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือให้การเรียนการสอนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริงโดยสอดประสานเข้ากับศาสตร์ทางศิลปะ
เพ่ือให้เกิดสุนทรียภาพความงาม โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมภายในล้านนา ซึ่งเป็น
บทบาทท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ควรมีความรับผิดชอบต่อภูมิภาค 

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี) จึงได้ท าการปรับปรุง
มาจากหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย เพ่ือสามารถน าไปใช้ผลิตสถาปนิกนักปฏิบัติที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสั งคม  มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน 
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ภาคผนวก  ข 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

   
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน พ.ศ. 2555 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน พ.ศ. 2561 
ปรัชญา ปรัชญา 

ผลิตนักออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  
นักปฏิบัติการวิชาชีพถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย  บูรณาการ
องค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนาไทย สร้างสรรค์สิ่งใหม่
สู่สากล   

ผลิตสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายใน  
นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี บูรณาการองค์
ความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นล้านนา ถึงพร้อมด้วย
คุณธรรม  และจริยธรรม 

 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือผลิตนักออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน ที่มีคุณภาพ คุณธรรม  และจริยธรรม  
 

2. เพ่ือผลิตนักออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในที่มีทักษะปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

3. เพ่ือผลิตนักออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในที่มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาทางด้านสถาปัตย 
กรรมภายในล้านนา 

4. เพ่ือผลิตนักออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญา
สถาปัตยกรรมภายในล้านนาสู่สากล 
 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิชาชีพวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ใน
งานสถาปัตยกรรมภายใน  

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน  
ที่มีทักษะปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน  
ที่สามารถต่อยอดงานภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นล้านนา      
สู่งานสถาปัตยกรรมภายใน 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน  
ที่ มี จิ ต ส า นึ กท า งด้ า นคุณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้จัดท าขึ้นเพ่ือ

ผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และการแข่งขันของวิชาชีพสถาปัตยกรรมในโลก
ปัจจุบัน ที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้
บัณฑิตมีคุณลักษณะในด้านต่างๆ นั้นได้แสดงรายละเอียดของรายวิชาที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรแต่ละข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 
รหัส ชื่อรายวิชา รหัส 

1.เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ในงาน
สถาปัตยกรรมภายใน  
 

BARCC401 
BARCC402 
BARCC403 
BARCC404 
BARIA201 
BARIA202 
BARIA101 
BARIA102 
BARIA103 
BARIA104 
BARIA105 
BARIA106 
BARIA108 
 
BARIA109 
 
BARIA405 
BARIA506 

ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม 
เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม 
ออกแบบทัศนศิลป์ 
ออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรม    
การยศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 
แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 
วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 
ฝึกงานสถาปัตยกรรมภายใน 
การจัดนิทรรศการ 

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

 
12(0-24-12) 

 
2(0-40-0)    
3(2-3-5) 

2.เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายในที่มี
ทักษะปฏิบัติทางด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

BARCC405 
BARIA301 
BARIA302 
BARIA303 
BARIA304 
BARIA305 
BARIA306 
BARIA307 

เขียนแบบขั้นพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 
เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 1    
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2      
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 3                                         
วัสดุและวิธีใช้ 
อุปกรณ์ประกอบอาคาร 
 

3(1-6-4) 
3(1-6-4) 
3(1-6-4) 
3(1-6-4) 
3(1-6-4) 
3(1-6-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 
รหัส ชื่อรายวิชา รหัส 

 BARIA401 
 
BARIA402 
 
BARIA404 
 
BARIA405 
BARIA501 
 
BARIA502 
BARIA503 
BARIA504 
 
BARIA505 

คอมพิวเตอร์เพ่ืองานเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม  
คอมพิวเตอร์แบบสามมิติเพ่ืองาน
สถาปัตยกรรมภายใน 
การควบคุมงานและการประมาณราคา
สถาปัตยกรรมภายใน           
ฝึกงานสถาปัตยกรรมภายใน 
คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 
ออกแบบแสงสว่าง 
การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร 
บริหารการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม
ภายใน 
การออกแบบปรับปรุงอาคาร 

3(2-3-5) 
 

3(2-3-5) 
 

3(2-3-5) 
 

2(0-40-0) 
3(2-3-5)  

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

 
3(2-3-5) 

3.เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายในที่
สามารถตอ่ยอดงานภูมิปัญญา
พ้ืนถิ่นล้านนาสู่งาน
สถาปัตยกรรมภายใน 

BARIA203 
BARIA508 
BARIA509 
BARIA510 

สถาปัตยกรรมไทย 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นล้านนา 
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในล้านนา 
ออกแบบศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น 

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

4.เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน ที่มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 

BARIA107 
BARIA109 
 
BARIA403 
BARIA404 
 
BARIA503 
BARIA504 
 
BARIA505 

การเตรียมวิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 
การปฏิบัติวิชาชีพ 
การควบคุมงานและการประมาณราคา
สถาปัตยกรรมภายใน    
การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร 
บริหารการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม
ภายใน 
การออกแบบปรับปรุงอาคาร        

4(2-6-6) 
12(0-24-12) 

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

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 
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ภาคผนวก ง 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
ของ สภา
สถาปนิกฯ 
(หน่วยกิต) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ก าหนด 30 31 30 
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   5  
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3  
   1.3 กลุ่มวิชาภาษา   15 30 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

  6  

   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา และ
นันทนาการ 

  2  

2. หมวดวิชาเฉพาะ ≥ 96 114 123 117 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี    
       2.1.1 หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

 
≥ 24 

  
27 

 
24 

   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
       2.2.1 หมวดวิชาหลัก 
       2.2.2 หมวดวิชาเทคโนโลยี 

2.2.3 หมวดวิชาสนับสนุน 

 
≥ 36 
≥ 21 

  
43 
21 
14 

 
43 
21 
14 

   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
       2.3.1 หมวดวิชาสนับสนุน 

≥ 15   
18 

 
15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ก าหนด 6 6 6 
รวม ≥ 96 150 160 153 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม  หน่วย

กิต 
หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน พ.ศ. 
2555 

160 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน พ.ศ. 
2561 

153 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

 

13061001 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) -  
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
               และสังคม 

3(3-0-6) -  

13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น  2(2-0-4) -  
13061005 สังคมวิทยาเมือง                3(3-0-6) -  
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) -  
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
13061312 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) -  
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ                  3(3-0-6) -  
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) -  
13061017 สังคมกับการปกครอง       3(3-0-6) -  
13061018 การเมืองกับการปกครอง  
               ของไทย  

3(3-0-6) 
 

-  

13061021 ความสัมพันธ์ระหว่าง 
               ประเทศ  

2(2-0-4) 
 

-  

13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 2(2-0-4) -  
13062001 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) -  
13062002 มนุษยสัมพันธ์       3(3-0-6) -  
13062003 เทคนิคการพัฒนา       
               บุคลิกภาพ  

3(3-0-6) -  

13062005 จิตวิทยาองค์การ    3(3-0-6) -  
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม   3(3-0-6) -  
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน        

3(3-0-6) 
 

-  

13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0-6) -  
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  2(2-0-4) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

13063004 พลเมืองโลกในกระแส 
               โลกาภิวัตน ์ 

3(3-0-6) 
 

-  

13063005 บทบาทหญิงชายกับการ    
               พัฒนา        

3(3-0-6) 
 

-  

13064001 จิตวิทยาการบริการ      3(3-0-6) -  
13064002 ความคิดสร้างสรรค์    3(3-0-6) -  
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม         3(3-0-6) -  
13064004 จิตอาสา  2(2-0-4) -  
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 3(3-0-6) -  
13064006 ศิลปะแห่งความรัก  3(3-0-6) -  
13064007 แผนที่ชีวิต  3(3-0-6) -  
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
               เพ่ือวิชาชีพ  

3(3-0-6) 
 

-  

13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา  3(3-0-6) -  
13064010 จริยธรรมในวิชาชพี  3(3-0-6) -  
13064011 จิตปัญญาศึกษา         3(3-0-6) -  
13065001 ปรัชญาจีน  3(3-0-6) -  
13065002 การเมืองการปกครองของ 
               สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3(3-0-6) 
 

-  

13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน   3(3-0-6) -  
13065004 วัฒนธรรมและสังคม            
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  

13065005 การเมืองการปกครองของ 
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  

13065006 อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  3(3-0-6) -  
13066001 สารสนเทศเพ่ือการเขียน 
               รายงาน  

3(3-0-6) -  

-  GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 

3(3-0-6) 

-  GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

3(3-0-6) 

-  GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และกฎหมาย 

3(3-0-6) 

-  GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

- 
- 

GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรม
อาเซียน 

GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนิน
ชีวิตและ การท างาน 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
    คณิตศาสตร์ 

 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

 

22000001 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -  
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติ                    
              กับชีวิตประจ าวัน            

3(3-0-6) -  

22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี                 3(2-2-5) -  
22000004 การคิดและการตัดสินใจ 
               เชิงวิทยาศาสตร์                

3(3-0-6) -  

22000006 โลกและปรากฏการณ์ 3(3-0-6) -  
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) -  
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) -  
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น   3(3-0-6) -  

-  GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติใน 
               ชวีิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ 
               จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจ 
                เชิงวิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) 

-  GEBSC104 การสร้างกระบวนการทาง 
               วิทยาศาสตร์เพื่อท างาน 
               วิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

-  GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ                3(3-0-6) 
-  GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก  3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิต 
               ประจ าวัน 

3(3-0-6) -  

13031004 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) -  
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) -  
13031013 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุด 
               มุ่งหมายทางวิชาการ                

3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

13031016 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -  
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ      
               เทคโนโลย ี

3(3-0-6) -  

4. กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก    
13044001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -  
13044002 ภาษาเพ่ือการสืบค้น  3(3-0-6) -  
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) -  
13044007 การพูดและการเขียนทาง 
               วชิาชีพ   

3(3-0-6) -  

13044009 วรรณกรรมไทยส าหรับ 
               มัคคุเทศก์  

3(3-0-6)  
 

-  

13044010 สุนทรียภาพทางภาษา  3(3-0-6) -  
13044011 ภาษาและวรรณกรรม  
               ท้องถิ่น  

3(3-0-6) -  

13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนา 
               ความคิด  

3(3-0-6) 
 

-  

13044014 การเขียนรายงานทาง 
               วชิาชีพ        

3(3-0-6) -  

13044015 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
               มวลชน         

3(3-0-6) -  

13044016 ภาษาไทยส าหรับชาว  
              ต่างประเทศ  

3(3-0-6) 
 

-  

13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  3(3-0-6) -  
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  
               ต่อเนื่อง  

3(3-0-6) 
 

-  

13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
               ชั้นต้น  

3(3-0-6) 
 

-  

13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
               ชั้นต้นต่อเนื่อง  

3(3-0-6) 
 

-  

13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                  3(3-0-6) -  
13043005 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) -  
13043006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -  
13043007 ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ  3(3-0-6) -  
13043008 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ                  3(3-0-6)  -  
13043009 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว  3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

13041005 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) -  
13041006 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -  

-  GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
               สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะ 
               ชวีิต 

3(3-0-6) 

-  GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 
GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ 
               ประกอบวิชาชีพ 
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงาน 
               และการน าเสนอ 
GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 
GEBLC204 ภาษาไทยส าหรับชาว 
               ต่างประเทศ 
GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่น    

พ้ืนฐาน 
GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
GEBLC601 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 

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) 

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  4. กลุ่มวิชาสุขภาพ  
13021001 พลศึกษา 2(1-2-3) -  
13021003 แบดมินตัน 2(1-2-3) -  
13021004 เทนนิส 2(1-2-3) -  
13021005 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) -  
13021006 ฟุตบอล 2(1-2-3) -  
13021007 บาสเกตบอล 2(1-2-3) -  
13021009 ว่ายน้ า 2(1-2-3) -  
13021010 กอล์ฟ 2(1-2-3) -  
13021013 ซอฟท์บอล  2(1-2-3) -  
13021014 วอลเลย์บอล 2(1-2-3) -  
13021018 ยูโด  2(1-2-3) -  
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) -  
13021025 ลีลาศ  2(1-2-3) -  
13021027 ฟุตซอล  2(1-2-3) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

13021031 การช่วยคนตกน้ าและ                    
               ความปลอดภัยทางน้ า 

3(2-2-5) 
 

-  

13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ 
               สุขภาพ 

3(2-2-5) -  

13021039 กีฬาเพ่ือการแข่งขัน 3(2-2-5) -  
13021040 ว่ายน้ าเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) -  
13021041 การออกก าลังกายเพื่อ 
               สุขภาพ 

3(2-2-5) -  

13022001 นันทนาการ  2(1-2-3) -  
13022005 การเป็นผู้น าค่ายพักแรม    2(1-2-3) -  
13022006 เกมสร้างสรรค์ส าหรับ 
               นันทนาการ  

2(1-2-3) 
 

-  

13022010 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) -  
13022016 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและ 
               สุขปฏิบัต ิ 

2(1-2-3) -  

13022018 สวัสดิศึกษา 2(1-2-3) -  
13022020 ค่ายพักแรม 3(2-2-5) -  

- 
- 
- 
- 

 GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อ 
                สุขภาพ 
GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
GEBHT104 นันทนาการเพ่ือส่งเสริม 
                สุขภาพ 

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

  5. กลุ่มวิชาบูรณาการ  
-  GEBIN101 กระบวนการคิดและการ 

              แก้ปัญหา   
3(3-0-6) 

-  GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
- 
- 

 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 
GEBIN104 ชีวิตมีสุข 

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

หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเฉพาะ  
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
42002101  เทคนิคการแสดงแบบ 1 3(1-6-4) -  

-  BARCC401  ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม 3(1-6-4) 
42002102  เทคนิคการแสดงแบบ 2 3(1-6-4) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

-  BARCC402  เทคนิคแสดงแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

3(1-6-4) 

42002103  ออกแบบเบื้องต้น 1 3(1-6-4) -  
-  BARCC403  ออกแบบทัศนศิลป์ 3(1-6-4) 

42002104  ออกแบบเบื้องต้น 2 3(1-6-4) -  
-  BARCC404  ออกแบบเบื้องต้นทาง

สถาปัตยกรรม    
3(1-6-4) 

42002105  เขียนแบบเบื้องต้น 3(1-4-4) -  
-  BARCC405  เขียนแบบขั้นพ้ืนฐาน 3(1-6-4) 

42022106  การยศาสตร์ 3(3-0-6) -  
-  BARIA201   การยศาสตร์ 3(3-0-6) 

42022207  ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมภายใน 

3(3-0-6) BARIA202   ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมภายใน 

3(3-0-6) 

42022308  สถาปัตยกรรมไทย 3(2-3-5) -  
  BARIA203   สถาปัตยกรรมไทย 3(2-3-5) 
42022309  ปฏิบัติการโรงงาน 3(2-3-5) -  
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

วิชาหลัก 
 2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

วิชาหลัก 
 

42021201  ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 1 

4(2-6-6) -  

-  BARIA101  ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 1 

4(2-6-6)  
 

42021202  ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 2 

4(2-6-6) 
 

-  

-  BARIA102  ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 2 

4(2-6-6)  
 

42021303  ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 3 

4(2-6-6)  
 

-  

-  BARIA103 ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 3 

4(2-6-6)  
 

42021304  ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 4 

4(2-6-6)  
 

-  

-  BARIA104 ออกแบบสถาปัตยกรรม 
ภายใน 4 

4(2-6-6)  
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หลักสูตรเดิม  หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

42021405  ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 5 

4(2-6-6) 
 

-  

-  BARIA105  ออกแบบสถาปัตยกรรม 
ภายใน 5 

4(2-6-6)  
 

42021406  ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 6 

4(2-6-6) 
 

-  

-  BARIA106  ออกแบบสถาปัตยกรรม 
ภายใน 6 

4(2-6-6)  
 

42021507  เตรียมวิทยานิพนธ์ 4(2-6-6) BARIA107  การเตรียมวิทยานิพนธ์ 4(2-6-6) 
42021308  แนวความคิดในการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 

3(3-0-6) 
 

-  

-  BARIA108  แนวความคิดในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 

3(3-0-6) 
 

42021599  วิทยานิพนธ์ส าหรับการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 

12(0-24-12) -  

-  BARIA109  วิทยานิพนธ์ทางการ 
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 

12(0-24-12) 

วิชาเทคโนโลยี  วิชาเทคโนโลยี  
42023101  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 3(1-6-4) -  

-  BARIA301  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 3(1-6-4) 
42023202  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 3(1-6-4) -  

-  BARIA302  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 3(1-6-4) 
42023203  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ภายใน 1     
3(1-6-4) -  

-  BARIA303 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ภายใน 1     

3(1-6-4) 
 

42023304  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ภายใน 2            

3(1-6-4) -  

-  BARIA304  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ภายใน 2            

3(1-6-4) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

42023305  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ภายใน 3        

3(1-6-4) -  

-  BARIA305  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ภายใน 3       

3(1-6-4) 
 

42023206  วัสดุและวิธีใช้ 3(3-0-6) -  
-  BARIA306  วัสดุและวิธีใช ้

 
3(3-0-6)  

 
42023307  อุปกรณ์ประกอบอาคาร  3(3-0-6) -  

-  BARIA307  อุปกรณ์ประกอบอาคาร   3(3-0-6) 
 วิชาสนับสนุน               วิชาสนับสนุน            

42004201  คอมพิวเตอร์เพ่ืองานเขียน
แบบสถาปัตยกรรม 1 

3(2-3-5) 
 

-  

-  BARIA401  คอมพิวเตอร์เพ่ืองานเขียน
แบบสถาปัตยกรรม  

3(2-3-5) 
 

42004202  คอมพิวเตอร์เพ่ืองานเขียน
แบบสถาปัตยกรรม 2 

3(2-3-5) 
 

-  

-  BARIA402  คอมพิวเตอร์แบบสามมิติ
เพ่ืองานสถาปัตยกรรม
ภายใน 

3(2-3-5) 
 

42024403  การปฏิบัติวิชาชพี 3(3-0-6) -  
-  BARIA403  การปฏิบัติวิชาชพี 3(3-0-6) 

42024404  การประมาณราคา
สถาปัตยกรรมภายใน 

3(2-3-5) -  

-  BARIA404  การควบคุมงานและการ
ประมาณราคา
สถาปัตยกรรมภายใน          

3(2-3-5) 

42024405  ฝึกงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ภายใน 

2(0-40-0) -  

-  BARIA405  ฝึกงานสถาปัตยกรรม
ภายใน 

2(0-40-0) 

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก  3. กลุ่มวิชาชีพเลือก  
42023303  คอมพิวเตอร์เพ่ืองาน

ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 

3(2-3-5) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

-  BARIA501  คอมพิวเตอร์เพ่ืองาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 

3(2-3-5) 
 

42023404  ออกแบบแสงสว่าง 3(3-0-6) -  
-  BARIA502  ออกแบบแสงสว่าง 3(3-0-6) 

42023405  การควบคุมสภาวะ
แวดล้อมในอาคาร 

3(3-0-6) -  

-  BARIA503  การควบคุมสภาวะแวดล้อม
ในอาคาร 

3(2-3-5) 
 

42023406  บริหารการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรมภายใน 

3(2-3-5) BARIA504  บริหารการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรมภายใน 

3(2-3-5) 

42023407  การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงการใช้สอยใน
อาคาร 

3(3-0-6) -  

-  BARIA505  การออกแบบปรับปรุง
อาคาร 

3(2-3-5) 

42023508   การจัดนิทรรศการ 3(2-3-5) BARIA506  การจัดนิทรรศการ 3(2-3-5) 
42024002  ภูมิสถาปัตยกรรมภายใน 

 
3(1-4-4) 

 
-  

-  BARIA507  ภูมิสถาปัตยกรรมเพ่ือการ
ออกแบบภายใน 

 

3(1-4-4) 
 

42024408  สถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถิ่น 3(2-3-5) -  
-  BARIA508  สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น

ล้านนา 
3(2-3-5) 

42024506  ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในล้านนา 

3(2-3-5) -  

-  BARIA509  ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในล้านนา 

3(2-3-5) 

420245009  ออกแบบศิลปะและงาน
ฝีมือท้องถิ่น 

3(2-3-5) -  

-  BARIA510  ออกแบบศิลปะและงาน
ฝีมือท้องถิ่น 

3(2-3-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

 
1.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
      1.1    นายสุรกานต์  จันทรวงค ์     ประธานกรรมการ 
      1.2   นายธนิตพงศ์  พุทธวงศ์     กรรมการ 
      1.3   นายวันชัยยุทธ  วงค์เทพ     กรรมการ 
      1.4   นายชัยทัต  พูลสวัสดิ์     กรรมการ 
      1.5   นายณภดล  เจนวินิจฉัย     กรรมการ 
      1.6   นายวีรพจน์  การคนซื่อ     กรรมการ 
      1.7   นายวราชัย  ขิงทอง     กรรมการ 
      1.8   นายติร  บัวใบ      กรรมการ 
      1.9   นายสุทธปรีชา  จริยงามวงศ ์    กรรมการ 
      1.10   นางสาวจุรีพร  เลือกหา     กรรมการ 
      1.11   นางสาวกิตติกุล  ศิรเิมืองมูล     กรรมการ 
      1.12  นางสาวภัทราวดี  ธงงาม     กรรมการและเลขานุการ 
         
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  (ตามรายช่ือที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ) 
     2.1 ด้านวิชาการ 

1) รศ.พิชัย  สดภิบาล รองศาสตราจารย์  ระดบั 9  สังกัดสาขาวิชาครศุาสตร์
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ                                     
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม (ร่วมสมัย) 

     2.2 ด้านวิชาชีพ           
 1) นางจันทนี  เพชรานนท์              รองศาสตราจารย์  
      คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบัง 
     2.3 ด้านผู้ใช้บัณฑิต           

1) ผศ.กาญจน์  นทีวุฒิกุล              สถาปนิก / กรรมการผู้จัดการ บรษิัท Browstone  
      workshop.co.ltd. 

2) นายพงศธร  นุเสน   ผู้จัดการ หจก.โปรเดคเซนเตอร ์
3) นายณรงค์   ตนานุวัฒน์   ประธานกรรมการบริหารกลุม่บรษิัท ตนานุวัฒน์ จ ากัด 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ซ 
ค าสั่งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561) 
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ค ำสั่งคณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ที่  ๐52 / ๒๕๕9 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต (5 ปี) (สถำปัตยกรรมภำยใน) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕61) คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
------------------------------------------------------- 

  ตามที่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา          
จะด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) (สถาปัตยกรรมภายใน) ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้ใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักศึกษา
ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕61 เป็นต้นไปนั้น ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ และระเบียบอ่ืน ๆ จึงอาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) (สถาปัตยกรรมภายใน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕61) ดังนี้ 
ที่ปรึกษำ 
๑. ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ  รองอธิการบดีด้านวิชาการ    ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
๓. ผศ.ถาวร  ฝั้นชมภู  คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๔. ดร.อรนุตฎฐ์  สุธาค า  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
    คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ ให้การพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ และส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๑. นายสุรกานต์  จันทรวงศ์  ประธานกรรมการ 
๒. นายธนิตพงศ์  พุทธวงศ์  กรรมการ 
๓. นายวันชัยยุทธ  วงษ์เทพ  กรรมการ 
๔. นายชัยทัต  พูลสวัสดิ์   กรรมการ 
๕. นายณภดล  เจนวินิจฉัย  กรรมการ 
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๖. นายวีรพจน์  การคนซื่อ  กรรมการ  
๗. นายวราชัย  ขิงทอง   กรรมการ 
๘. นายติร  บัวใบ   กรรมการ 
๙. นายสุทธปรีชา  จริยงามวงศ์  กรรมการ 
๑๐. นางสาวจุรีพร  เลือกหา  กรรมการ 
๑๑. นางสาวภัทราวดี  ธงงาม  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑. รศ.ว่าที่ ร.ท.พิชัย  สดภิบาล  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สังกัดสาขาวิชาครุศาสตร์ 
      สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  
๒. รศ.จันทนี  เพชรานนท์  อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน       
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
      คุณทหารลาดกระบัง     
๓. ดร.กาญจน์  นทีวุฒิกุล  อดีตอาจารย์ประจ าสาขาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.ล้านนา, 
      กรรมการผู้จดัการ บริษัท Brownstone workshop.co.,Ltd. 
      ดีไซเนอร์ บริษัท เบนเชเอเวอร์รินอินเตอร์เนชั่นแนล 
๔. นายณรงค์  ตนานุวัฒน์  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษทั ตนานวุัฒน ์จ ากัด,  
      ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าเชียงใหม่ 
๕. นายพงศธร  นุเสน   หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.โปรเดค เซนเตอร์ 

        
 มีหน้ำที ่ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 

สั่ง ณ วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
 
 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  ฝั้นชมภู) 

                      คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
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ภาคผนวก ฌ 
ค าสั่งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องชื่อวิชา 

และค าอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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ภาคผนวก ญ 
ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2545 
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ภาคผนวก ฎ 
ประวัติ และผลงานวิชาการ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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       ล ำดับที่ 1 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        
ระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สำขำวิชำ สถาปัตยกรรมภายใน 
2. ชื่อ – สกุล                    นายสุรกานต์  จันทรวงค์ 
3. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติกำรศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำ  สถำบันกำรศึกษำ  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ  
สำขำวิชำ พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน 2547 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ค.อ.บ. 

 

สถาปัตยกรรมภายใน 

 

2536 

 
6. ผลงำนทำงวิชำกำร (เขียนตำมรูปแบบกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม) 
   6.1 งำนวิจัย 

สุรกานต์ จันทรวงค์. (2559). “อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในงานสถาปัตยกรรมภายใน ผ่านการบูรณาการ
การเรียนการสอน กรณีศึกษาสปาชุมชนบ้านขามสุ่มเวียง อ าเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่” 
ใน proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12. วิจัยและ
นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ. ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก. 21 – 22 กรกฎาคม 2559. หน้า 2120 -2132. 

 
6.2  บทควำม 

- ไม่มี - 
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6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
- ไม่มี - 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี……12…….ปี  

 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
 สถาปัตยกรรมไทย-พ้ืนถิ่น 
 ออกแบบสถาปัตยกรรมล้านนา 
 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคาร 
 การปฏิบัติวิชาชีพ 
 เตรียมวิทยานิพนธ์ 

 วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

- ไม่มี – 
 

8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
พ.ศ. 2537-2538 ท างานในต าแหน่งสถาปนิกภายใน ปฏิบัติหน้าที่ด้าน ออกแบบตกแต่ง

ภายในและเขียนแบบ บริษัท คาสม่า อินทีเรีย จ ากัด ห้วยขวาง กรุงเทพ 
(ปัจจุบัน ปิดท าการเนื่องจากเจ้าของเสียชีวิต) 

พ.ศ. 2538-2541 ท างานในต าแหน่งสถาปนิกภายใน ปฏิบัติหน้าที่ด้าน ออกแบบตกแต่ง
ภายในและเขียนแบบ บริษัท เชียงใหม่ อาร์ติเทค จ ากัด ถ.ห้วยแก้ว 
เชียงใหม่ 

 
 
 

                                                                (ลงชือ่) 

                                                                               (นายสุรกานต์  จันทรวงค)์ 
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ล าดับที่ 2 

 

 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน 
2. ชื่อ – สกุล                    นายธนิตพงศ์  พุทธวงศ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน 2555 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลล้านนา  

สถ.บ. 

 

สถาปัตยกรรมภายใน 

 

2553 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย 

- ไม่มี - 
 

6.2  บทความ 
- ไม่มี - 

 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
สืบพงศ ์จรรย์สืบศรี, อิศรำ กันแตง, สุรพล มโนวงศ์ และ ธนิตพงษ ์พุทธวงศ.์ (2557). “กำรจัดกำร 

ควำมรู้เรื่องท่ีอยู่อำศัยผ่ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นพ้ืนที่ภำคเหนือ” หนังสือชุด สถำปัตยกรรม 
พ้ืนถิ่นที่อยู่อำศัย 4 ภำค. กรุงเทพฯ: คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร. 
21 สิงหำคม 2557. 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี……5…….ปี  

 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 
 สถาปัตยกรรมไทย-พ้ืนถิ่น 
 ออกแบบศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น 
 การเขียนแบบเบื้องต้น 
 วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
- ไม่มี – 

 
8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 

- ไม่มี – 
 

 

                                    (ลงชื่อ)  

                                                                               (นายธนิตพงศ์  พุทธวงศ)์ 
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ล าดับที่ 3 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน 
2. ชื่อ – สกุล                    นางสาวภัทราวดี  ธงงาม 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท Northumbria University 

ประเทศอังกฤษ 
M.A. Interior Design 2556 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลล้านนา 

สถ.บ. 

 

สถาปัตยกรรมภายใน 

 

2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย 

- ไม่มี – 
 

6.2  บทความ 
ภัทราวดี  ธงงาม. (2559). การออกแบบนิทรรศการการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์แนวทางเพื่อ

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองในพื้นที่สาธารณะ.  วารสารคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน), 
หน้า 21-33.  
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Jureepon L., Pataravadee T. and Ravee P. (2016). Relearning the practice of 
managing an undergraduate program: a learning lesson from a Thai 
institution. International journal of knowledge and learning, Inder Science 
Publishers, Vol. 11, No. 4: 221-231. 

 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
แคทรียา พร้อมเพรียง, จุรีพร เลือกหา, พิพัทธเวศ วันนารี, ธีระ พร้อมเพรียง, ภัทราวดี ธงงาม, 

อ านาจ ใจค าฟู . (2558 ). Mae Kasa Village Profile. พิมพ์ครั้ งที่  2.  เชียงใหม่  :         
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทระพรีเพรส. 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี……3…….ปี  

 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
 แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน  
 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี – 

 

8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
พ.ศ. 2552 - 2553 ท างานในต าแหน่งผู้ช่วยสถาปนิกภายใน ปฏิบัติหน้าที่ด้าน เขียนแบบ 

บริษัท Brownstone Workshop Co., Ltd. เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 
053-350594  
https://www.facebook.com/brownstoneworkshop/ 

พ.ศ. 2553 - 2554 ท างานในต าแหน่งผู้ช่วยสถาปนิกภายใน ปฏิบัติหน้าที่ด้าน ออกแบบ
ตกแต่งภายในและเขียนแบบ บริษัท Diacept กรุงเทพฯ (ปัจจุบันบริษัท
ปิดท าการ) 

                                                     
   

 (ลงชื่อ)  

                                                                              (นางสาวภัทราวดี  ธงงาม) 

https://www.facebook.com/brownstoneworkshop/
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ล าดับที่ 4 

 

 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน 
2. ชื่อ – สกุล                    นายวันชัยยุทธ  วงษ์เทพ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศศ.ม. การออกแบบภายใน 2556 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลล้านนา  

สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 

 

2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย 

- ไม่มี - 
 
6.2  บทความ 

วันชัยยุทธ  วงษ์เทพ. (2558). วิชาการศิลปะกลองชัยยะมงคลภูมิปัญญาล้านนา สู่การออกแบบ
ตกแต่ งภายใน ศูนย์ศิ ลปะการแสดง . วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน). หน้า 21-33.  

 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 - ไม่มี – 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี……3…….ปี  

 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
 การเขียนแบบเบื้องต้น 
 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 
 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมภาย ใน 
 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี – 

 

8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
พ.ศ.2552 - 2553       ท างานในต าแหน่งผู้ช่วยสถาปนิกภายใน ปฏิบัติหน้าที่ด้าน ออกแบบ

ตกแต่งภายใน และ เขียนแบบ บริษัท ตนานุวัฒน์ จ ากัด เชียงใหม่  
โทรศัพท์ 053 412 777  https://www.tananuwat.com  

 
 
 

                                                                (ลงชือ่) 

                                                                               (นายวันชัยยุทธ  วงษ์เทพ) 

https://www.tananuwat.com/
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ล ำดับที่ 5 

 

 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        
ระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
------------------------------------------------------------------ 

1. หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สำขำวิชำ สถาปัตยกรรมภายใน 
2. ชื่อ – สกุล                    นายชัยทัต พูลสวัสดิ์ 
3. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติกำรศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำ  สถำบันกำรศึกษำ  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ  
สำขำวิชำ พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถ.ม. สถาปัตยกรรม 2551 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราช 
มงคลธัญบุรี 

ศษ.บ. ออกแบบประยุกต์ศิลป์
(ตกแต่งภายใน) 

2536 

 
6. ผลงำนทำงวิชำกำร (เขียนตำมรูปแบบกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม) 

6.1 งำนวิจัย  
ชัยทัต พูลสวัสดิ์ . (2559). “การออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภันฑ์เครื่องเขิน   

วัดนันทาราม.” ใน proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 
12. วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ. ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก . 21 – 22 กรกฎาคม 2559. หน้า 1814 – 1825. 
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6.2 บทความ 
- ไม่มี - 
 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
- ไม่มี - 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี……12…….ปี  

 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
 เทคนิคการจัดแสดงแบบ 
 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 
 วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
- ไม่มี – 
 

8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
พ.ศ. 2537 - 2540  ท างานในต าแหน่งผู้ช่วยสถาปนิกภายใน ปฏิบัติหน้าที่ด้าน เขียนแบบ

ตกแต่งภายใน ส านักงาน Interior Space เชียงใหม่  
เบอร์โทรศัพท ์081-5950860 

พ.ศ. 2543 - 2546 ท างานในต าแหน่งผู้ช่วยสถาปนิกภายใน ปฏิบัติหน้าที่ด้าน ออกแบบ
ตกแต่งภายใน ส านักงาน brownstone workshop เชียงใหม่    
โทรศัพท์ 053-350594 
https://www.facebook.com/brownstoneworkshop/ 

 

 

                                                                   (ลงชื่อ)  

                                                                                   (นายชัยทัต พูลสวัสดิ์) 




