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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Bachelor of Architecture
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย

2.

3.
4.
5.

: 0501
: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
: Bachelor of Architecture Program in Architecture

ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม( ไทย)
: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
ชื่อย่อ(ไทย)
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
: Bachelor of Architecture (Architecture)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)
: B.Arch. (Architecture)
วิชาเอก
ไม่มี
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
นิสติ ไทย หรือนิสติ ต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
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5.5 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2561 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2561 (หลักสูตรเดิม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555)
6.2 คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2561
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ 2561
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ 2561
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ 2561
6.6 สภาสถาปนิก รับรองหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ...................... วันที่ .............................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 สถาปนิก
8.2 นักออกแบบ นักเขียนแบบ ผูค้ วบคุมงานการก่อสร้าง ผูป้ ระมาณราคาและ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
8.3 นักธุรกิจด้านการออกแบบ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
8.4 นักวิชาการ นักวิจัยงานด้านสถาปัตยกรรม
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
16401000xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

2

นายวรินทร์ รวมสาราญ

13099002XXXXX

อาจารย์

3

นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ

35699001XXXXX

อาจารย์

4

นางภัคธิมา วังยาว

32007003XXXXX

อาจารย์

5

นางสาวสาวิตรี นุกูล

35799002XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.Sc.

Historic Building Conservation

สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.

สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Kingston University,
United Kingdom
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2557
2553
2554
2550
2555
2549
2554
2550
2554
2550
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตพิจารณาจากสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งยึดหลัก “การพัฒนาที่ยั่งยืน ” “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และ “การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลาและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบน
พืนฐานการใช้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” ประกอบกับแนวโน้มการกลับมาทางานของสถาปนิกใน
ภูมิลาเนาของตนหลังจากไปหาประสบการณ์ทางานในเมืองใหญ่ของประเทศ ซึ่งมีค่าครองชีพสูงไม่พอ
เลี้ยงชีพ ความต้องการจ้างงานสถาปนิก ในการออกแบบอาคารในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีมากขึ้น โดย
เฉพาะงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่ นซึ่งขาดแคลนสถาปนิก ที่มีทัก ษะความเชี่ย วชาญเฉพาะทางในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ส่งผลต่อการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในการเน้นสร้างบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานในท้องถิ่นของตนเองได้ โดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่คานึงถึงบริบทในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมของตน
และนาไปสู่การกาหนดขอบเขตความสามารถของบัณฑิตในหลักสูตรฯ ที่จะเชี่ยวชาญการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่คานึงถึงการสร้างได้และผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้จริงในขนาดและความซับซ้อนของ
โครงการสถาปัตยกรรมประเภทที่มคี วามเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นต่างจังหวัดของประเทศไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันมีความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรม
เนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ด้วยเหตุนี้แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงกาหนดเป้าหมายรวมที่มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีความสามารถ
ในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสนับสนุนการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสามารถเรียนรู้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้ม
การที่ สั ง คมและแวดวงสถาปั ต ยกรรมในประเทศไทยให้ ค วามสนใจกั บ “ความเป็ น พื นถิ่ น ใน
สถานการณ์ร่วมสมัย” ซึ่งนาไปสู่การตั้งปณิธานของหลักสูตรฯ ซึ่งมุ่งพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้
สามารถ “สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมจากภูมิปัญญาพืนถิ่น คานึงถึงบริบททังทางกายภาพ
และสั ง คมวั ฒ นธรรม และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ วั ส ดุ ใ นท้ อ งถิ่ น นั นๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมใน
สถานการณ์ร่วมสมัย ทังยังมีศักยภาพในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ” อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วา่ “พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข” และพันธกิจ
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“การทานุบารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมี
ดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อนาไปสู่การสงวน และ
รักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมี
เอกลักษณ์และศักดิ์ศรี” อีกทั้งสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของโลกและโครงสร้างประชากร
ไทยจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งปัญหาด้าน
สุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และในปัจจุบันยังขาดการพัฒนาระบบการ
ดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัยอย่างเหมาะสม และความต้องการการออกแบบ
เพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ปรากฏมากขึ้นในปัจจุบันในท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทย อาทิ
ธรณีพิบัติ อุทกภัย ส่งผลต่อการกาหนดรายวิชาและการเรียนการสอนให้บัณฑิต มีความรู้ความเข้าใจ
ปั จ จั ย ทางสั ง คม มานุ ษ ยวิ ท ยา และภู มิ ทั ศ น์ ท างวั ฒ นธรรม ซึ่ ง เกิ ด จากการอยู่ ร่ ว มกั น แบบสั ง คม
พหุ วั ฒ นธรรมของชาติ พั น ธุ์ ใ นเขตภาคเหนื อ ตอนบนของประเทศไทยซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การออกแบบ
สถาปัตยกรรมในพื้นที่ สามารถประยุกต์ใช้วัสดุและภูมิปัญญาในการก่อสร้างของสถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่น
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างสอดคล้องกับบริบทสถานที่ตั้งของแต่ละโครงการ การให้ความ
สนใจกับภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันในพื้นที่ทวีปเอเชียมากขึ้น มีทักษะในการ
เรียนรู้ดว้ ยตนเองนอกเหนือจากความรู้ที่ได้ในชัน้ เรียน อาทิ การค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ หรือการ
สารวจและสัมภาษณ์ในพื้นที่จริง มีทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม นอกจากนั้นยังเน้นให้โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ความสาคัญกับการ
สร้างสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมแก่คนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูส้ ูงวัย และสามารถรองรับผลที่จะ
เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในท้องถิ่นได้
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตลอดจนแนวโน้ม
ของสังคม วัฒนธรรมและผู้ใช้บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ได้คานึงถึงการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งเน้นการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสมสาหรับท้องถิ่นใน
สถานการณ์ร่วมสมัย สามารถประกอบวิชาชี พได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะที่ ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นและมีความรับผิดชอบ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิท ยาลั ย พะเยามีป ณิธ านในการสร้า ง “ปัญ ญาเพื่อความเข้มแข็ งของชุ มชน” และมี
วัตถุประสงค์รว่ มครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้าน คือ หนึ่ง:จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และ
เรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของสังคม สอง:สร้างงานวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญา
รวมหมูเ่ คียงคู่ชุมชน สาม:บริการวิชาการสู่สังคมด้วยการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ
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ชุมชน สี่:ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล และห้า:บริหาร
จัด การอย่างมีป ระสิท ธิ ภาพ ประสิท ธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบ าล ดังนั้นการพัฒนาหลัก สู ตรจึง
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม
กับท้องถิ่น โดยคานึงถึงบริบทแวดล้อมเป็นความสาคัญ พร้อมปลูกฝังทักษะการทางานเป็นกลุ่ม และ
จิตสานึกในความรับผิดชอบทั้งทางด้านการทางานและสังคม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for specific Purposes
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้ จัดการเรีย นการสอนหมวดวิ ช าศึก ษาทั่ ว ไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห ารหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป โดยมี อธิ ก ารบดี เป็ น ประธาน
คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่กาหนด
นโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุก าร ท าหน้าที่
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จัด ให้มีก ลไกการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะด้านโดยสาขาวิชาประกอบไปด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ดังนี้
1) วางแผนและดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร รวมทั้ง
การปิดหลักสูตร
2) บริหารหลักสูตร โดยควบคุม ติดตามให้นสิ ิตมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามปรัชญาของ
หลักสูตรและมาตรฐานทางวิชาชีพ
3) กากับให้มกี ารจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 มคอ.4) รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6) รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7) ในเวลาที่กาหนดตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
4) กากับให้มกี ารดาเนินการเพื่อให้ได้การรับรองหลักสูตรและการรับรองปริญญาจาก
สภาสถาปนิก
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5) ในรายวิชาประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผปู้ ระสานงาน
รายวิชา ทาหน้าที่กากับดูแลเนือ้ หาในการสอน การจัดตารางเรียน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา ประสานงาน/ช่วยประสานงานกับอาจารย์ผสู้ อน
ในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่น หรือสถาบันภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่นโดยคานึงถึงบริบทและการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ร่วมสมัยและมีศักยภาพในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
1.2 ความสาคัญ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งยึดปรัชญา
เศรฐกิจพอเพียงและเน้นผลผลิตจากรากฐานของการใช้ภูมปิ ัญญาและนวัตกรรม ประกอบกับ
แนวโน้มทางสังคม วัฒนธรรมในการให้คุณค่ากับภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ตลอดจนการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทและผูใ้ ช้สอย
คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความจาเป็นที่จะผลิตบุคลากรที่สามารถ
สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับบริบทในท้องถิ่นในสถานการณ์ร่วมสมัยและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.3.1 มีความรูแ้ ละความสามารถในการออกแบบและการจัดการงานสถาปัตยกรรม
อย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
1.3.2 มีความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรูท้ างวิชาการ วิชาชีพและ
เทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง
1.3.3 มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน การนาเสนองานออกแบบ
สถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.4 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ างสถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่น โดยเฉพาะวัสดุท้องถิ่น
ที่ใช้ก่อสร้างในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมได้
1.3.5 เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3.6 มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และมารยาทที่เหมาะสมในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1) พัฒนาอาจารย์ผสู้ อนทั้งทางด้านการ
สอนและการประเมินผลเพื่อให้ได้ผลการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายของแต่ละวิชาและ
หลักสูตร

กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มคอ.3 และ มคอ.4
อาจารย์มีการพัฒนาทางด้าน มคอ.5 และ มคอ.6
การสอน การประเมินผลการ
เรียนรู้

2) มีพัฒนาการของความพึงพอใจของ
ผูเ้ รียนที่มตี ่อรายวิชาและผู้สอน

ประเมินรายวิชาและผู้สอนทุก ผลการประเมินรายวิชาและ
ภาคการศึกษา
ผู้ ส อน ที่ มี ก ารรายงานใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ พ า ก ษ์ ผ ล
การศึกษาของหลักสูตร

3) หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นที่
ต้องการของผู้เรียน

ปรับปรุงเนื้อหาและโจทย์ของ มคอ.3 และ มคอ.4
รายวิชาให้มคี วามทันสมัยและ มคอ.5 และ มคอ.6
ตรงตามความต้องการของ
ผูเ้ รียน

4) มีพัฒนาการของความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของบัณฑิต

บัณฑิตมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร

5) มีพัฒนาการของความพึงพอใจผูใ้ ช้ ผูใ้ ช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการ
บัณฑิตใหม่ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรของบัณฑิต
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือน มิถุนายน - สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ความถนัดทางด้านวิชาชีพ
2.3.2 การปรับตัวต่อการเรียนและการทางานในเชิงวิชาชีพ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและปรับพืน้ ฐานทางด้านวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถและมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติวิชาชีพของนิสิตก่อนเรียนและระหว่างเรีย นที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร และเชิญผูม้ ีความชานาญเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2561 2562 2563 2564 2565
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
40
ชั้นปีที่ 5
40
รวม
40
80
120
160
200
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
40
2.6 งบประมาณตามแผน
ปีงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
2560
2561
2562
2563
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
4,704,000 5,107,200 5,241,600 5,376,000
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
96,000
133,000 133,000 185,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
80,000
110,000
110,000 150,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
500,000
500,000 500,000 500,000

2566
40
40
40
40
40
200
40

2564
5,510,400
1,440,000
185,000
150,000
500,000

3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
1,000,000
500,000 500,000 500,000 500,000
4. งบเงินอุดหนุน
120,000
240,000 360,000 480,000 480,000
รวมรายจ่าย
7,940,000 8,030,200 8,284,600 8,631,000 8,765,400
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 36,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสือ่ สิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่ หลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องเป็นไปตามระเบียบของสภาสถาปนิก
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 172 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิช าที่ สอดคล้ องกั บ ที่ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
150 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2561
30
30
136
24
112
106
6
6
172
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1. กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ จานวน
182111
การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
Architectural Drawing
182112
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง
Construction Technical Drawing
182113
ออกแบบพืน้ ฐาน
Fundamental Design

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
136 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
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182114
182211
182212
182311

182312

146200
182121
182221
182222
182321
182322
182421
182521
182522

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
History of Thai Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา
History of Lanna Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1
History of Architecture I
คอมพิวเตอร์พนื้ ฐานเพื่อการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
Fundamental Computer for Architectural Drawing
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2
History of Architecture II
2.2 กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาหลักสาขา จานวน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ออกแบบพืน้ ฐานสถาปัตยกรรม
Fundamental Architectural Design
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Architectural Design I
ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Architectural Design II
ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
Architectural Design III
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design IV
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
Architectural Design V
เตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
วิทยานิพนธ์
Thesis

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

3(3-0-6)
112 หน่วยกิต
106 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6(1-10-7)
6(1-10-7)
6(1-10-7)
6(1-10-7)
6(1-10-7)
3(1-4-4)
9 หน่วยกิต
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182131
182132
182231
182232
182233
182331
182332
182431

182341
182342
182343
182344
182441
182442

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
จานวน
วัสดุก่อสร้างเบื้องต้น
Fundamental Building Materials
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
Structure and System in Architecture
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 1
Construction and Building Technology I
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 2
Construction and Building Technology II
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1
Building Systems and Environment I
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 3
Construction and Building Technology III
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2
Building Systems and Environment II
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม
Applied Materials for Architecture
กลุ่มวิชาสนับสนุน
จานวน
คอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม
Computer for Architectural Presentation
การออกแบบภายในขั้นพืน้ ฐาน
Fundamental Interior Design
พืน้ ฐานการออกแบบภูมสิ ถาปัตยกรรม
Fundamental Landscape Design
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
Building Cost Estimation
ผังเมืองและการออกแบบผังเมือง
Urban Planning and Design
กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
Law and Professional Practice

24 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
34
หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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182443

การบริหารการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
182444
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Conservation
182445
สถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่นประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Vernacular Architecture
182446
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
182447
การฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต
Professional Training
2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
182551
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
3(2-2-5)
Universal Design
182552
การออกแบบอาคารเพื่อรองรับภัยพิบัติ
3(2-2-5)
Building Design for Disaster Supporting
182553
การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและล้านนา
3(2-2-5)
Thai and Lanna Architecture Design
182554
ภูมสิ ถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ
3(2-2-5)
Landscape Architecture and Site Planning
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมห าวิ ท ยาลั ย พ ะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา

001102
004101
182111
182112
182113
182131

ชันปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
Architectural Drawing
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง
Construction Technical Drawing
ออกแบบพืน้ ฐาน
Fundamental Design
วัสดุก่อสร้างเบื้องต้น
Fundamental Building Materials
รวม

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

18 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาปลาย
001103
001101
003202
146200
182114
182121
182132

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
History of Thai Architecture
ออกแบบพืน้ ฐานสถาปัตยกรรม
Fundamental Architectural Design
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
Structure and System in Architecture
รวม

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

21 หน่วยกิต
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001204
002202
003201
182211
182221
182231

ชันปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา
History of Lanna Architecture
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Architectural Design I
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 1
Construction and Building Technology I
รวม

004201
002201
182212
182222
182232
182233

ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1
History of Architecture I
ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Architectural Design II
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 2
Construction and Building Technology II
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1
Building Systems and Environment I
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6(1-10-7)
3(2-2-5)

21 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6(1-10-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

21 หน่วยกิต
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182311

182312
182321
182331
182332

ชันปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
Computer for Architectural Drawing
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2
History of Architecture II
ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
Architectural Design III
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 3
Construction and Building Technology III
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2
Building Systems and Environment II
รวม

182322
182341

182342
182343
182344
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design IV
คอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอแบบทาง
สถาปัตยกรรม
Computer for Architectural Presentation
พืน้ ฐานการออกแบบภายใน
Fundamental Interior Design
พืน้ ฐานการออกแบบภูมสิ ถาปัตยกรรม
Fundamental Landscape Design
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
Building Cost Estimation
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(1-4-4)

3(3-0-6)
6(1-10-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต

6(1-10-7)
3(1-4-4)

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

21 หน่วยกิต
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182421
182431

182441
182442
182443

182447

182444
182445
182446

ชันปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
Architectural Design V
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในงาน
สถาปัตยกรรม
Applied Materials for Architecture
ผังเมืองและการออกแบบผังเมือง
Urban Planning and Design
กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
Law and Professional Practice
การบริหารการก่อสร้าง
Construction Management
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง)
Professional Training
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
Architectural Conservation
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประยุกต์
Applied Vernacular Architecture
สัมมนา
Seminar
รวม

6(1-10-7)
3(2-2-5)

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

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3(1-4-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
7 หน่วยกิต
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182521
182xxx
182xxx
xxxxxx

ชันปีท่ี 5
ภาคการศึกษาต้น
เตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
วิชาเอกเลือก
Elective Major
วิชาเอกเลือก
Elective Major
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
182522

วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading
and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone,
accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation
in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขีย น คาศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ไ ม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
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001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก ระดับ จิตอาสา สานึก สาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation
to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural society,
social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, Phayao
and University of Phayao dimensions
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
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การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชี วิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเ คราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ ผลิตภัณฑ์สุข ภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental
saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal
setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความส าคั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพ การเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in Specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills
related to students’ discipline
182111 การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Drawing
การใช้ลายเส้นดินสอ ปากกาหมึกซึม ดินสอสี สีนา้ ปากกาหมึกสี เทคนิคสื่อผสม และการใช้
กราฟิกเบือ้ งต้น สาหรับการแสดงเเบบทางสถาปัตยกรรม
Drawing and painting, pencil, dry ink, color pencil, watercolor, poster color and marking pen
for architectural presentation
182112 เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง
3(1-4-4)
Construction Technical Drawing
เขียนแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้างหลัก ของอาคารและรายละเอียดส่วนรอยต่อ การเชื่อม
ประกอบในการก่อสร้างอาคาร โครงสร้างไม้ขนาดเล็กและอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เล็ก การเขียนและกาหนดรายการวัสดุก่อสร้างพื้นฐาน รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม ฝึกฝน
การทาหุน่ จาลองแสดงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
Basic drafting for construction drawings, structure and details of residential buildings, small
wooden structures and reinforced concrete for small scale building, a specification of basic building
materials and building components, architectural drawing, practice on making structural model
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182113 ออกแบบพืนฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Design
องค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ ความสัมพันธ์ขององค์ป ระกอบ การจัดองค์ประกอบ
เบื้องต้นในการออกแบบ สีและวัสดุในการออกแบบ เทคนิคในการออกแบบงานและการสื่อความหมาย
งานออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ
Basic elements in design, relationship of elements, principles of composition, color and texture
in design, design technique and communication in 2-dimension 3-dimension and 4-dimension design
182114 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
3(2-2-5)
History of Thai Architecture
ความเป็ น มา พั ฒ นาการทางสถาปั ต ยกรรม และแนวความคิ ด สถาปั ต ยกรรมของไทย
สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย สมัยลพบุรี สมัยหริภุญไชยและล้านนา สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและสมัย
รัตนโกสินทร์ อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมภายนอก ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของ
งานสถาปัตยกรรมไทย
Thai architecture history, development and concepts of Thai Architecture, Dvaravati,
Srivijaya, Lop Buri, Haripunjaya, Lanna, Sukhothai, Ayutthaya, Rattanakosin and development from
each period, influences of the identity of Thai architecture and culture
182121 ออกแบบพืนฐานสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Fundamental Architectural Design
การจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม ที่ว่างและรูปทรง เกณฑ์และแนวความคิดที่ใช้ใน
การออกแบบสถาปัตยกรรม กระบวนการการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน การศึกษาพื้นที่ตั้งใน
งานสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม
Basic element of architecture design, space and forms, criteria and concepts of architectural
design basic architectural design process, architectural context and site study, correlations between
architecture and its environment
182131 วัสดุก่อสร้างเบืองต้น
3(2-2-5)
Fundamental Building Materials
ความเป็นมา ทฤษฎีโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างขั้นพื้นฐาน
และวัสดุในท้องถิ่น และการนาไปใช้ของวัสดุก่อสร้าง การผลิต การใช้งาน การบารุงรักษา ศึกษาวิธีการ
ก่อสร้าง โครงสร้างอาคารขนาดเล็ก
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History, theories of building structures and elements, quality of standard construction
materials and local materials and apply construction materials, processes of production, usage and
maintenance, small-scale of building structure
182132 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Structure and System in Architecture
ส่วนประกอบอาคารและโครงสร้างอาคาร หลักการเกี่ยวกับแรง รูปแบบการถ่ายและกระจาย
น้าหนัก การเสียรูปของโครงสร้างเนื่องจากแรงกระทา หลักการวิเคราะห์โครงสร้างประเภทต่าง ๆ โดย
วิธีคานวณและกราฟิกไดอะแกรม
Elements and structures of buildings; principles of force, models of weight transfer and
distribution, deformation of structures according to force action, analytical principles of several
structures through calculation and graphic diagram
182211 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา
3(3-0-6)
History of Lanna Architecture
สถาปัตยกรรมล้านนา ความเป็นมา และชาติพันธุ์ของล้านนา ลักษณะและคติการสร้างเมือง
เวียง และหมู่บ้านของล้านนา เฮือนพื้นถิ่น หลองข้าว ห้างนาในล้านนา คุ้มหลวงและคุ้มเจ้านายใน
ล้านนา ผังบริเวณ วิหาร เจดีย์ จิตรกรรม และศิลปกรรมในวัดล้านนา
Lanna architecture, history of Lanna architecture and ethnic groups in Lanna, characters and
concepts of cities and villages planning, vernacular house, rice barn, shelter in rice field, city ruler
and family residential, master plan, stupa, mural painting and fine arts in Lanna temple
182212 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1
3(3-0-6)
History of Architecture I
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทาง สถาปัตยกรรม ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อียิปต์โบราณ
กรีก โรมัน ไบแซนไทน์ โรมาเนสค์ กอธิค เรเนสซองส์ บาโรค โรโคโค ไปจนถึงยุ คอาร์ท นูโ ว โดย
การวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะเด่ นของสถาปัต ยกรรมแต่ ล ะยุ คสมั ย และวิ วั ฒ นาการจากยุ ค หนึ่ง ไปสู่ยุ คที่
สืบเนื่องต่อมา และสถาปัตยกรรมในทวีปเอเชีย
History of architectural developments from Prehistoric, Ancient Egyptian, Greek, Roman,
Byzantine, Romanesque, Gothic, Renaissance, Baroque, Rococo to Art Nouveau periods; and
development from each period to the following period
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182221 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
6(1-10-7)
Architectural Design I
การออกแบบอาคารที่พักอาศัย อาคารกึ่งสาธารณะ ประเภทบ้านพักอาศัย บ้านพักอาศัยกึ่ง
สานักงาน การจัดพื้นที่ใช้สอยอาคารอย่างสอดคล้องกับแนวคิด โครงสร้างอาคาร สัมพันธ์กับบริบท
และสภาพแวดล้อม
Architectural design for residential building, small- semi public buildings, home office, the
relationship between function, concept, structure, context and environments
182222 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
6(1-10-7)
Architectural Design II
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็ก ประเภทโรงเรียน สถานพยาบาลขนาดเล็ก ห้องสมุด
ศูนย์การเรียนรู้การจัดพืน้ ที่ใช้สอยอาคารอย่างสอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อม
Architectural design for small- scale public buildings; public space, school, public health
center, library and learning center, the relationship between function, concept, structure, context and
environments
182231 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 1
3(2-2-5)
Construction and Building Technology I
คุณสมบัติไม้และวิธีการก่อสร้างโครงสร้างไม้ องค์ประกอบและรอยต่อต่าง ๆ ของอาคารไม้
ศึกษารายละเอียดโครงสร้างอาคารและส่วนประกอบอาคาร การทางาน การรับ และการกระจาย
ถ่ายเทน้าหนักของอาคาร คุณสมบัติคอนกรีตเสริมเหล็ก และวิธีการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก และทฤษฎีเบื้องต้นของหน่วยแรงต่าง ๆ เขียนแบบ ออกแบบโครงสร้างไม้เบื้องต้น การประสาน
โครงสร้างไม้ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเหล็ก ระบบอาคารเบือ้ งต้นสาหรับอาคารขนาดเล็ก
Quality of wood and methods of construction with wooden structures, components and joints
of building, details of building structures and components, basic theory of forces and system and
force distribution of building, drawing and design of basic wooden structure, combination of wooden
and reinforced concrete or steel structures, facility systems for small-scale building
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182232 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 2
3(2-2-5)
Construction and Building Technology II
คุณสมบัติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทฤษฎี วิธีการก่อสร้าง รายละเอียดของโครงสร้าง
คอนกรีตอัดแรง การรับแรง การถ่ายเทของแรงในลักษณะต่าง ๆ และคุณสมบัติของโครงสร้างเหล็ก
วิธีการเลือกใช้ วิธีการก่อสร้าง การบารุงรักษา องค์ประกอบอาคารและรอยต่อต่าง ๆ ออกแบบขนาด
หน้าตัดองค์อาคารต่าง ๆ เขียนแบบ ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและโครงสร้างเหล็ก และระบบ
อาคารเบือ้ งต้น สาหรับอาคารขนาดกลาง
Quality of reinforced concrete, structures theory, methods of reinforced concrete structures,
details of reinforced concrete structures, force distribution of building and quality of steel structures
methods of construction maintenance structural members and joints of building, appropriate design
structural sections drawing and design of basic reinforced concrete structures and steel structures,
basic systems of building for medium-scale building
182233 ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1
3(2-2-5)
Building Systems and Environment I
อุปกรณ์อาคาร เทคโนโลยีงานระบบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ
และระบบการสัญจรทางตั้ง การกาหนดตาแหน่งที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ ความสัมพันธ์ของงานระบบ
อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็กและขนาดกลาง
Building equipment and technology of building systems, electrical, sanitary, air condition and
vertical circulation, location, sizing and relationship of building systems for small- scale building and
medium-scale building
182311 คอมพิวเตอร์พนฐานเพื
ื
่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Fundamental Computer for Architectural Drawing
ความรู้เบื้องต้นและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบตามมาตรฐานการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
Basic knowledge and using computer program for standard architecture drawing
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182312 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2
3(2-2-5)
History of Architecture II
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมตั้งแต่ยุคสมัยใหม่ จนถึงยุคหลังสมัยใหม่ โดย
มีก ารวิเ คราะห์ระบบโครงสร้า ง การเปรีย บเทีย บตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมที่เ ป็นสากลนิย มจาก
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมไปสู่ยุคใหม่ แนวคิดและปรัชญา
ของสถาปนิกยุคใหม่
A historical study of architectural development through the periods of Modern and Postmodern, analysis of structural systems and comparative examples of International architecture
worldwide, the influence of architecture change to the new period, the architect’ s concepts and
philosophies in new generation
182321 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
6(1-10-7)
Architectural Design III
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลาง อาคารที่ มี โ ครงสร้า งรั บ น้ าหนั ก ช่ วงพาดกว้าง
ประเภทห้างสรรพสินค้าแนวราบ โรงแรม โรงมหรสพ สถานีขนส่งมวลชน ศูนย์การประชุมและจัด
นิทรรศการ ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 23 เมตร ในการจัดพื้นที่ใช้สอยประสานงานระบบอาคารและโครงสร้าง
คานึงถึงบริบทแวดล้อมทั้งทางกายภาพ สังคมวัฒนธรรม และข้อกาหนดหรือกฎหมายในที่ตั้งโครงการ
แนวคิดในการออกแบบผ่านงานสถาปัตยกรรมอย่างเหมาะสม
Architectural design for medium- scale public buildings, wide span building structure;
shopping mall, hotel, auditorium, public transport station, convention and exhibition center, which is
less than 23 meters, through considerations of space, aesthetics, structure, building systems, social
and cultural context, conditions and laws on site project and design concept through architecture
182322 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
6(1-10-7)
Architectural Design IV
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ประเภทอาคารสาธารณะ อาคารส านั ก งาน
ศูนย์การเรียนรู้ รีสอร์ท การจัดวางผังบริเวณ และแผนผังอาคารให้สอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่น ความ
ลาดชัน คานึงถึงโครงสร้าง ความงามของอาคาร และระบบสาธารณูปโภคของอาคาร ความคิดในการ
ออกแบบ
Architectural design for large scale public buildings, public building, office building, learning
center and resort with more complex, master planning through consideration of context, slope,
structures, building system, aesthetics and concept design
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182331 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 3
3(2-2-5)
Construction and Building Technology III
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กของอาคารสูง โครงสร้างของอาคารที่มีช่วง
เสายาว โครงเหล็กรูปพรรณ โครงถักหรือโครงข้อหมุน โครงเหล็กโปร่ง สาหรับอาคารขนาดใหญ่และ
ขนาดใหญ่พิเศษ
Reinforced concrete and steel structures of tall buildings, wide-span building structures,
including sectional steel frames, trusses and space frames for large-scale and extra large-scale
building
182332 ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2
3(2-2-5)
Building Systems and Environment II
อุปกรณ์อาคาร เทคโนโลยีงานระบบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ
และระบบการสัญจรทางตั้ง การกาหนดตาแหน่งที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ ความสัมพันธ์ของงานระบบทุก
ระบบของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ และอาคารขนาดใหญ่
พิเศษ ประยุกต์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีของอาคารกับสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ
และกายภาพ โดยเน้นการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานและการออกแบบอาคารยั่งยืน ตลอดจน
มาตรฐานและเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ของอาคารยั่ ง ยื น รวมถึ ง ระบบกรอบอาคารซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ หลั ก การ
ออกแบบสภาวะน่าสบาย ทฤษฎีการมองเห็นและการออกแบบแสงสว่างในอาคารเบือ้ งต้น
Building equipment and technology of building systems, electrical, sanitary, air condition and
vertical circulation, location, sizing and relationship of building system for high- rise building, large
scale building and extra- large scale building, advanced knowledge and practice of the building
technology relate to building system, physical environment and biological environment, natural
resources and energy consumption, sustainable architecture, basic visual theory and lighting design
of building
182341 คอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Computer for Architectural Presentation
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกันในการนาเสนองานทางสถาปัตยกรรม การสร้างและตกแต่งภาพ
ทางสถาปัตยกรม ภาพทัศนียภาพทั้งภายนอกและภายในอาคาร แบบจาลองเสมือน 3 มิติ และวีดีทัศน์
Practice on using a computer program for architectural presentation, presentation
architectural drawings, 3D model, video and visualization

34

182342 การออกแบบภายในขันพืนฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Interior Design
พื้นฐานในการออกแบบภายในอาคาร พฤติกรรมการใช้สอยของผู้ใช้อาคาร สัดส่วน และการ
เคลื่ อ นไหวของมนุ ษ ย์ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การออกแบบ องค ประกอบและขั้ น ตอนของการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน รูปแบบเครื่องเรือน ที่โล่งว่างภายในและการสร้างบรรยากาศภายในจากการ
เลือกใช้วัสดุ พืน้ ผิว สี การให้แสงสว่าง
Basic interior design, user behavior, human scale, movement, in relation to interior design,
interior architecture elements and processes, decorative materials, interior space and environments
by materials, texture, colors, and lighting
182343 พืนฐานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Fundamental Landscape Design
ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม การใช้วัสดุ การใช้พชื พันธุ์ การวางผังด้วยเส้นเรขาคณิต
การวางผังด้วยเส้นโค้ง รูปทรงอิสระ การออกแบบพืน้ ที่ภายนอกอาคาร การออกแบบลานจอดรถ
แนวความคิดการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรม
A historical study of landscape architecture, landscape materials, plants, geometric form and
natural form site planning, external landscape design, design concept of landscape architecture
182344 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3(3-0-6)
Building Cost Estimation
หลักการและระบบการประมาณราคาการคิดคานวณวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างตลอดจนการคิดภาษี กาไร และคิดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการก่อสร้าง
Principles and systems of estimation, calculation, labor cost, equipment and construction
cost, calculation of taxes, profits and other costs of construction
182421 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
6(1-10-7)
Architectural Design V
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีความซับซ้อนและ
หลากหลายของพื้นที่ใช้สอย ห้างสรรพสินค้า สานักงาน และคอนโดมิเนียม และโรงพยาบาล คุณภาพ
ของที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ประหยัดพลังงาน และการปรับเปลี่ยนหรือดูแลรักษาในอนาคต
ความ
เป็ น ได้ ข องโครงการ กฎหมายควบคุ ม การจั ด วางผั ง บริ เ วณและแผนผั ง อาคารให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อม ระบบโครงสร้างอาคารสูง และงานระบบสนับสนุนอาคาร
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Architectural design for large- scale public building with more complex and mixed use,
department store, office building, condominium and hospital, space, function and energy
conservation, feasibility, law and building code of architecture design. Architecture design through
planning, consideration of context and environment, structures and systems of high-rise building
182431 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Applied Materials for Architecture
คุณสมบัติและเงื่อนไขและข้อกาหนดของการใช้วัสดุในงานสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์การใช้
งานของวัสดุในงานสถาปัตยกรรม การประยุกต์ใช้วัสดุทั่วไปและวัสดุในท้องถิ่นที่ตั้งโครงการในอาคาร
ประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน ความสวยงาม และงบประมาณ และสอดคล้องกับงาน
ระบบทางวิศวกรรม และผสมผสานกับการประยุกต์ใช้วัสดุกับเทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบัน
Quality and condition of using materials for architecture, analyze and apply to materials and
local materials for buildings, usage, aesthete, cost and conform to building system and applying
materials with up to date construction technology
182441 ผังเมืองและการออกแบบผังเมือง
3(2-2-5)
Urban Planning and Design
พื้นฐานความรู้ท างด้ านวิวั ฒนาการของเมือง ปัจจัย ต่าง ๆ ที่มีอิท ธิพลต่อการเกิดและการ
เปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของเมือง โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมของเมืองและภาค
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบท ขั้นตอนการวางแผนภาคและการวางผังเมือง การออกแบบวางผัง
และการพัฒนาชุมชนเมือง การใช้ที่ดนิ ในเมือง การจราจรและขนส่ง
Urban design context, influences and factors of developing city in physical, economics,
structures, social work and its environment, relationship between city and its surroundings, process
of city and regional design, conceptual design of urban, transportation, and urban conservation
182442 กฎหมายและการปฏิบัติวชิ าชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Practice
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และบัญญัติท้องถิ่นที่มผี ลบังคับใช้ในปัจจุบัน ขั้นตอนการ
ขออนุญาตก่อสร้าง การปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม การบริหารและจัดการ
ภายในสานักงานสถาปนิก การจัดทาสัญญาและประกวดราคา
Building codes, ministerial rules and local ordinances currently enforced, processes of
professional practice, professional practice, professional code of ethics in architecture, administration
and management in architectural offices, arrangement of signing contracts and joining price
competition
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182443 การบริหารการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
แนวทางการจัดการและการวางแผนพัฒนาโครงการก่อสร้าง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุ ป สรรค การวางแผน การพั ฒ นาระบบการบริห ารและการจั ด การโครงการก่อ สร้าง
การเสวนาเชิงสาธารณะวิจารณ์
Construction roles and works control of construction management, analysis of strengths,
weaknesses, opportunities, and threats, planning of the development of administrative system and
management of project, critical public seminar
182444 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Architecture Conservation
ทฤษฎีก ารอนุรัก ษ์ส ถาปัตยกรรมและแนวคิดมรดกทางวัฒนธรรมทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ การสารวจอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การปฏิบัติการสารวจ
รังวัด การตรวจสภาพอาคาร การจัดทาแบบสถาปัตยกรรมของสภาพอาคารในปัจจุบันด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การศึกษาและประเมินเพื่อจัดลาดับการบูรณะอย่างสอดคล้องกับ ภูมิทัศนวัฒน์ธ รรม
การใช้วัสดุทดแทน การปรับเปลี่ยนพืน้ ที่ใช้สอย การเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโดย
มีสว่ นร่วมกับคนในชุมชน
Theory and concept of building conservation in Thailand and abroad, building survey,
historical and architectural value, surveying, measurement, building inspector, building report by
computer, building conservation study and assessment includes cultural landscape, renewable
materials, renovation and recommendation of building conservation to community
182445 สถาปัตยกรรมพืนถิ่นประยุกต์
3(2-2-5)
Applied vernacular architecture
การออกแบบและการประยุกต์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น องค์ประกอบ การจัดประโยชน์ใช้สอย
สัดส่วนและความสวยงาม ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประยุกต์ประเภท เรือน ชุมชน รวมไปถึงพันธุ์ไม้
พืน้ ถิ่นในล้านนาและอุษาคเนย์
Design and applying Vernacular architecture, elements, function, form, order, aesthetics of
vernacular architecture, house, community, plants in Lanna and Southeast Asia
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182446 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสัมมนาในหัวข้อและ/หรือศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์และ
บูรณาการในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง การจัดสัมมนา การเป็นผู้บรรยายในการสัมมนา
ทักษะการจัดเตรียมการสัมมนา
Seminar based on architecture topics, application and integrating of advanced architecture,
holding a seminar, seminar management
182447 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Trianing
ฝึ ก งานภาคปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรม สาขาสถาปั ต ยกรรมในสานั ก งานหรื อ งาน
ภาคสนามที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 600 ชั่วโมง
A 600 working hour-professional training at an architecture firm in order to expose students
to all kings of hands-on experiences and knowledge in the real architectural world
182521 เตรียมวิทยานิพนธ์
3(1-4-4)
Thesis Preparation
องค์ ป ระกอบของเล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องหลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่ ม าและ
ความส าคั ญ ของโครงการและบทน า การทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การอ้ า งอิ ง
แหล่งที่มาของข้อมูล กรณีศึกษา วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การทาสารบัญและบรรณานุกรม โปรแกรมใน
การออกแบบสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และเลือกที่ตั้ง แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม และ
ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Components of Architectural Thesis, background and significance of study, introduction,
literature review related to theories, data source reference, case study, data collecting, table of
contents and bibliography of architectural design, site analysis and site selection, concept of
architectural design and design process
182522 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Thesis
การเลื อ กโครงการที่ จ ะศึ ก ษาและออกแบบ การก าหนดความต้ อ งการ ของโครงการ
รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของงาน ข้อพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม และความเป็นไปได้ด้านการเงิน
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารตามประเภท การเลือกที่ตั้ง และแนวความคิดทาง
สถาปั ต ยกรรม วิ ศ วกรรมและภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม การแสดงผลงานออกแบบร่ า งจากโครงงาน
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วิทยานิพนธ์ การแก้ไขพัฒนาแนวความคิด และการแสดงผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยการเขียน
แบบและการทาหุน่ จาลองอาคาร
Selection of thesis site and analysis of its surrounding, scope of performing research for thesis
planning and design, the related building control or municipal laws, together with characteristics of
the surrounding, the engineering consideration in terms of structures, site planning and methods of
development, presentations conducting using drawings, animation and models
182551 การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทังมวล
3(3-0-6)
Universal Design
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ ตอบสนองการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม โดยคานึงถึง
ความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภัย สัดส่วนร่างกายมนุษย์ในทุกกลุ่ม ข้อจากัดในการใช้งาน
อาคารแต่ละประเภท การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมสาหรับทุกกลุ่ม
และกฎหมายควบคุมอาคาร การปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอก
อาคารสาหรับคนทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
Principle of universal design related to function, suitable and safety, human scale for all,
condition of functions of building, analysis and comparison to principle of universal design and building
codes, architectural design on external and internal building for all
182552 การออกแบบอาคารเพื่อรองรับภัยพิบัติ
3(3-0-6)
Disaster Preparedness for Architecture
แนวคิดและการออกแบบรูปทรงของสถาปัตยกรรม และการวางผังกลุ่มอาคาร การเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และระบบรองรับภัยพิบัติของอาคารจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย อุทกภัย
วาตภัย และอัคคีภัย เป็นต้น
Concept and form of architecture and building planning, using materials and building
equipment, disaster system for disaster preparedness for architecture, earthquake, flood, windstorm
and fire
182553 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและล้านนา
3(1-4-4)
Thai and Lanna Architecture Design
ที่มา สัดส่วน ความงาม และแนวทางการออกแบบอาคารและส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม
ไทยและล้านนา การวิเคราะห์และประยุกต์ในการวางผังโครงการ การจัดพื้นที่ใช้สอย และการกาหนด
รูปทรงและเอกลักษณ์ของอาคารอย่างสอดคล้องกับบริบทและสุนทรียภาพ
Background, order, aesthetics of Thai and Lanna architecture design and elements, analysis
and applying to planning, function, form, order and identity to building with context and environments

39

182554 ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ
3(2-2-5)
Landscape Architecture and Site Planning
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ขนาดใหญ่ การวางผังในพื้นที่ที่มีความหลากหลายของ
ภู มิ ป ระเทศ ความลาดชั น พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า พื้ น ที่ ริ ม น้ า การใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ น อกอาคารสาธารณะ
การออกแบบโครงสร้างภูมิทัศน์ การประเมินราคาก่อสร้างภูมิทัศน์ การเลือกใช้พืชพรรณเพื่อส่งเสริม
แนวคิดด้านภูมิสถาปัตยกรรม
Landscape design in large area, layout, terrain, wetland, slope, waterfront, landscape
construction and estimation, collecting plants to support a concept of landscape architecture
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
2.5 เลข 5 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
กลุ่มวิชา
3.1 เลข 1 หมายถึง กลุ่ม วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3.2 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3.3 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
3.4 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาสนับสนุน
3.5 เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
16401000xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.Sc.

Historic Building Conservation

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Kingston University,

ปี
2557

United Kingdom
สถ.บ.

สถาปัตยกรรม

2553
2554
2550

2

นายวรินทร์ รวมสาราญ*

13099002XXXXX

อาจารย์

สถ.ม.
สถ.บ.

สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ*

35699001XXXXX

อาจารย์

สถ.ม.
สถ.บ.

สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555
2549

4

นางภัคธิมา วังยาว*

32007003XXXXX

อาจารย์

สถ.ม.
สถ.บ.

สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554
2550

5

นางสาวสาวิตรี นุกูล*

35799002XXXXX

อาจารย์

สถ.ม.
สถ.บ.

สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554
2550

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์จัด ให้มีรายวิชาการฝึกงาน ในโครงสร้าง
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อ ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตได้มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนัน้ หลักสูตรจึง
กาหนดการฝึกงานด้านสถาปัตยกรรม โดยไม่นับรวมหน่วยกิต โดยให้มีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 600 ชั่วโมง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ เข้าใจวัฒนธรรม
องค์ก รตลอดจนสามารถปรับ ตัวเข้ากับ หน่วยงานที่ไปฝึกปฏิบัติงานเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์ได้
4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผูน้ าและสามารถทางานเป็นทีม
4.1.4 บู ร ณาการความรู้ ท างด้ า นสถาปั ต ยกรรมที่ ศึ ก ษาน ามา เพื่ อ น าไปใช้ กั บ การ
ปฏิบัติงานลักษณะต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม
4.1.5 สามารถดู แ ล จั ด การ ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
4.1.6 การแก้ไขปัญหาในงานสนามก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
4.1.7 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุม วางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว
4.1.8 มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึกปฏิบัติงานทางสถาปัตยกรรมโดยมีระยะเวลานับรวมไม่นอ้ ยกว่า 600 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ โครงการสถาปัตยกรรม ซึ่งแสดงให้เห็น
ประยุ ก ต์ใ ช้ หลั ก เกณฑ์และความรู้ ทางสถาปัตยกรรมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์
ผลงานได้อย่างมีเหตุผล
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น หั ว ข้ อ โครงการทางสถาปั ต ยกรรมที่ นิ สิ ต สนใจ ซึ่ ง น าไปสู่
การศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้ได้โปรแกรมการออกแบบ ซึ่งใช้
ในการออกแบบและพั ฒ นาแบบทางสถาปั ตยกรรม เกิ ด เป็ น ผลงานสถาปัต ยกรรม และมี
ขอบเขตของโครงการที่สามารถดาเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้รายวิชา
วิทยานิพนธ์แบ่งแผนการศึกษาออกเป็น สองรายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์
จานวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาวิทยานิพนธ์ จานวน 9 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตรวมทั้งหมด
จานวน 12 หน่วยกิต
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมที่มี กระบวนการพัฒนา สามารถแสดงถึงการบูรณาการ
องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ สามารถแสดงแบบและน าเสนอได้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 5
5.4 จานวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็น ภาคการศึกษาต้น รายวิชาเตรีย มวิทยานิพ นธ์
จานวน 3 หน่วยกิต และภาคการศึกษาปลาย รายวิชาวิทยานิพนธ์ จานวน 9 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การดาเนินการเตรียมเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม กาหนดให้นิสิตทุก
คนต้องดาเนินการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษา
ต้น ในชั้นปีที่ 5 โดยกาหนดให้เป็นรายวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์ เป็นรายวิชาที่นับรวมหน่วยกิตใน
แผนการศึกษา จานวน 3 หน่วยกิต
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากการจัดสอบการนาเสนอผลการศึกษา โดยมีอาจารย์เป็นคณะกรรมการ
สอบวิท ยานิพ นธ์ ซึ่งได้รับ การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิท ยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จานวนไม่น้อยกึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการทั้งหมด และมี
การแบ่งกระบวนการนาเสนอเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และ ช่วงการ
นาเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม โดยนิสิตมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คนต่อนิสิต 1 คน
กากับดูแลวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทาวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ สอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
มีการออกแบบการจัดการการเรียนการสอนให้นสิ ิตได้
ทางานเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาออกแบบ
สถาปัตยกรรม เพื่อให้นสิ ิตฝึกฝนการทางานโครงการ
สถาปัตยกรรมแบบเป็นกลุ่ม และการนาเสนอผลงาน
การออกแบบหน้าชั้นเรียน การตรวจแบบกับอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อให้นิสติ สามารถแสดงจุดยืนของตนเองได้
อย่างเหมาะสม
จัดการเรียนการสอนทางด้านจรรยาบรรณและ
กฎหมายในการประกอบวิชาชีพ จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เช่นงานไหว้ครู
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
จัดกิจกรรมเสริมทั้งในและนอกหลักสูตร เช่นกิจกรรม
ออกแบบเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด กิ จ กรรมค่ า ยอาสา
กิจกรรม Walk Rally กีฬาสีสโมสรนิสติ เป็นต้น
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการฝึกฝน ภาวะการณ์เป็น
ผู้นาและผู้ตาม การแบ่งหน้าที่การทางาน การรับฟัง
ความคิดเห็นและการประนีประนอม การจัดสรรเวลา
การจัดการในการทางานร่วมกันภายใต้สถานการณ์ที่
มีเวลาจากัด

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี คุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
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(4) มีจิตสาธารณะ และจิตอาสา เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ฝึกฝนให้นสิ ิตเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม มีวนิ ัยในตนเอง
(4) ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
คานึงถึงสิ่งแวดล้อม
(5) ปลูกฝังจิตสาธารณะ และจิตอาสา ด้วยการจัดกิจกรรมการให้บริการ การลง
พื้นที่ทากิจกรรมกับชุมชน ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(6) ให้นิสติ ทางานเป็นกลุ่ม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิ น จากการสอบ ข้ อ สอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(2) ประเมินจากผลงานการออกแบบโครงการทางสถาปัตยกรรมของนิสิต
(3) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(4) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ทั้งในและนอกหลักสูตร การจัดกิจกรรมในสโมสรนิสิต
(5) ประเมินจากผลงานการทางานเป็นกลุ่ม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีค วามรู้และความเข้าใจเกี่ย วกั บ หลัก การและทฤษฎีที่สาคัญ ในเนื้อหาที่
ศึกษาหรือศาสตร์เกี่ยวข้องทางสถาปัตยกรรมและบริบทในท้องถิ่น
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และแสวงหาความรู้ มีความรู้ใน
แนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ทางสถาปัตยกรรมกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(4) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การประยุกต์ใช้ประโยชน์ในวิชาชีพสถาปัตยกรรม
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เน้นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย การจัดกิจกรรมในชั้น
เรียนและการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ การฝึกงาน
(2) กระตุ้ น ให้ นิ สิ ต แสวงหาความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยตนเอง การศึ ก ษา
สถาปัตยกรรมผ่านกรณีศกึ ษาจากสื่อต่าง ๆ และสถานที่จริง
(3) เน้นกระบวนการสอนที่ให้นิสิตเกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
สู่การออกแบบสถาปัตยกรรม สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฏี และ
ปฏิบัติ เพื่อให้นสิ ิตนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมจริง
(4) ฝึกฝนนิสิตในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหาข้อมูล การประยุกต์ใช้
เพื่อประโยชน์ในโครงการสถาปัตยกรรม
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากผลงานโครงการทางสถาปัตยกรรมที่มอบหมายในรายวิ ช า
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1-5 และวิทยานิพนธ์
(2) ประเมินจากรายงาน แบบทดสอบ งานที่มอบหมาย
(3) ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
(4) ประเมินจากผลประเมินการฝึกงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์
และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทางวิชาชีพและองค์ความรู้
ที่เ กี่ ย วข้อง ทัก ษะ และการใช้เ ครื่องมือ ที่เ หมาะสมกั บ การแก้ปัญ หาได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทในท้องถิ่น
(3) สามารถสื บ ค้ น รวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หลากหลาย เพื่อใช้ใ นการสังเคราะห์ การเรีย นรู้ หรือพัฒนาตนเองให้มี
ความรูค้ วามสามารถทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพเพิ่มขึ้น
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งใช้ประสบการณ์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มคี ุณภาพ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น การคิ ด วิ เ คราะห์ แก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งมี
กระบวนการการคิดอย่างมีเหตุผล การประยุกต์ใช้เครื่องมือภายใต้ขอ้ จากัดใน
บริบทต่าง ๆ
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(2) จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เน้นให้นิสิตริเริ่มโครงการ และดาเนินการ
จนจบโครงการ
(3) กระตุ้ น ให้ นิ สิ ต ฝึ ก ฝนทั ก ษะในการสั ง เคราะห์ โ ครงการสถาปั ต ยกรรมที่
เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทในท้องถิ่น จากการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลจาเป็นที่หลากหลาย
(4) จัดให้นสิ ิตได้ฝึกฝนจากการเรียนในภาคปฏิบัติ
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมิ น จากผลงานโครงการทางสถาปั ต ยกรรมที่ ม อบหมายในรายวิ ช า
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1-5 และวิทยานิพนธ์
(2) ประเมินจากผลงาน งานที่มอบหมาย การสอบ
(3) ประเมินจากผลประเมินการฝึกงาน
(4) ประเมินจากการพูดคุยในขั้นตอนการตรวจแบบกับอาจารย์ที่ปรึกษา
(5) ประเมินผลโดยการพูดคุย หารือร่วมกันของผู้สอน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ อื่ น ได้ เ หมาะสม
สามารถทางานร่วมกันระหว่างนักออกแบบและโครงการทางสถาปัตยกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มี ค วามรู้ แ ละความเข้า ใจในบทบาทวิช าชี พ สถาปั ตยกรรม อาชี พ สถาปนิก
รับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) ทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ ใ ช้ใ นการพั ฒ นาการเรีย นรู้ ด้ า นทัก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จั ด การเรี ย นการสอนให้ มี การน าเสนอผลงานหน้ า ชั้ นเรี ย น การพู ด คุย กั บ
อาจารย์ที่ปรึกษา การติดต่อประสานงาน การสัมภาษณ์บุคคลอื่น
(2) กาหนดกิจกรรมการทางานทั้งในและนอกหลักสูตร การออกแบบโครงการทาง
สถาปัตยกรรมเป็นกลุ่ม
(3) สอดแทรกความรู้ กรณีศกึ ษาผลกระทบของงานสถาปัตยกรรมที่มผี ลต่อผูใ้ ช้
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(4) การจัดกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลบริบทในท้องถิ่น ทดลองแก้ไข
ปัญหาจากสถานการณ์จริงของพื้นที่ศึกษา
(5) มอบหมายโจทย์ หรือกิจกรรม เพื่อให้นิสิตศึกษาค้นคว้าความรู้ที่สนใจเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง เพื่อนามาใช้ในวิชาชีพ
(6) ก าหนดโจทย์ /โครงการทั้ งแบบรายบุ คคลและแบบกลุ่ ม ที่มีปริมาณงาน และ
ก าหนดส่งงานที่ชัดเจน เพื่อให้นิสิตฝึกฝนการจัดการ การแบ่งเวลาและความ
รับผิดชอบในการส่งงานให้ครบและทันเวลาตามกาหนด
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงาน งานที่มอบหมาย การสอบ
(2) ประเมินจากการพัฒนาของงาน พฤติกรรมการทางาน การพูดคุยในขั้นตอน
การตรวจแบบกับอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) ประเมินจากการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
(4) ประเมินจากคุณภาพของงาน ความครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่มอบหมายและการ
ส่งงานได้ในระยะเวลาที่กาหนด ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
(5) ประเมินโดยสมาชิกกลุ่ม ผลการประเมินจากการฝึกงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้และประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันในการทางานและการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ ม า
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย หรื อ แก้ ปั ญ หาการปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
(3) มีทักษะในการสื่อสาร การเขียน การนาเสนองานสถาปัตยกรรม และเลือกใช้
สื่อในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศที่ มี อ ยู่ ใ น
ปัจจุบันและแนะนาแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนแนวทางแสวงหาความรู้เพื่อ
การพัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยีในอนาคต
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(2) จัดกิจกรรมการเรีย นรู้ในรายวิชาต่าง ๆ มอบหมายโครงการ/งานในคาบ
เรียนที่ใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิจัย
หรือแก้ปัญหา และการนาเสนอ
(3) เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการ
เขี ย น ในกลุ่ ม ผู้ เ รี ย น ระหว่ า งผู้ เ รี ย นและผู้ ส อน และบุ ค คลที่เ กี่ย วข้ องใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากผลงานโครงการทางสถาปั ต ยกรรมที่ ม อบหมายในร ายวิ ช า
ออกแบบสถาปั ต ยกรรม 1-5 ข้ อ มู ล จากรายวิ ช าเตรี ย มวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
วิทยานิพนธ์
(2) ประเมินจากผลงาน งานที่มอบหมาย การสอบ
(3) ประเมินจากการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความซาบซึ้งในคุณค่าของผลงานทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
บริบทแวดล้อมและธรรมชาติในท้องถิ่น
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) เน้นการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยอธิบายให้นิสิตทราบถึงความสาคัญและ
คุณค่า
(2) การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
(3) ฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมในบริบททั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
เพื่อให้เกิดการประยุกต์ให้สถาปัตยกรรมเป็นมิตรและเข้ากับกับสภาพแวดล้อม
ทางด้านรูปทรง การใช้สอย วัสดุและโครงสร้าง
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูด้ ้านสุนทรียภาพ
(1) ประเมิ น จากผลงานโครงการทางสถาปั ต ยกรรมที่ ม อบหมายในรายวิ ช า
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1-5 และวิทยานิพนธ์
(2) ประเมินจากผลงาน งานที่มอบหมาย การสอบ
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
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(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทที่เหมาะสมในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) กาหนดให้นิสิตนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยสร้างบรรยากาศ การวางตัว
การแต่งกายที่สะอาด และบุคลิกภาพที่เหมาะสมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อ
ผลงานที่นาเสนอ
(2) การแต่งกายที่เหมาะสมกับวาระโอกาสและสถานที่
(3) ฝึกทักษะการทางานเป็นกลุ่ม โดยการกาหนดกิจกรรมหรือมอบหมายงานเป็น
กลุ่ม
(4) ก าหนดงานให้นิสิตต้องลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสัมภาษณ์ หรือท างานร่วมกับ
บุคคลที่หลากหลาย
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการแต่งกายที่เหมาะสม
(3) ประเมินจากการพูดคุยในขั้นตอนการตรวจแบบกับอาจารย์ที่ปรึกษา
(4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการลงพื้นที่กิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์
การประสานงานกับบุคคลอื่น
(5) ประเมินโดยสมาชิกกลุ่ม ผลการประเมินจากการฝึกงาน
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) สามารถออกแบบสถาปั ต ยกรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัย ทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่น ได้อย่าง
สร้างสรรค์
(2) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ท างสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น โดยเฉพาะวั ส ดุ
ท้องถิ่นที่ใช้ก่อสร้าง ในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมได้
(3) มีทักษะการทางานตามมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ
(1) ฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมในบริบททั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
เพื่อให้เกิดการประยุกต์ให้สถาปัตยกรรมเป็นมิตรและเข้ากับกับสภาพแวดล้อม
ทางด้านรูปทรง การใช้สอย วัสดุและโครงสร้าง
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(2) มอบหมายให้ นิ สิ ต ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล คุ ณ สมบั ติ วั ส ดุ ใ นท้ อ งถิ่ น ทดลอง
ปฏิบัติการออกแบบโดยการนาวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
(3) ฝึก ปฏิบัติก ารทางวิช าชีพ สถาปั ตยกรรม เพื่อให้ไ ด้ผลงานที่มีมาตรฐานทาง
วิชาชีพ จากการเรียนในห้องเรียน กิจกรรม และการฝึกงาน
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) ประเมิ น จากผลงานโครงการทางสถาปั ต ยกรรมที่ ม อบหมายในรายวิ ช า
ออกแบบสถาปั ต ยกรรม 1-5 ข้ อ มู ล จากรายวิ ช าเตรี ย มวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
วิทยานิพนธ์
(2) ประเมินจากผลงาน งานที่มอบหมาย การสอบ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา )Curriculum Mapping(
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่
โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจ
อาสา
002202 สังคมพหุ
วัฒนธรรม

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

 ความรับผิดชอบรอง

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรี
ยภาพ

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

(1)

(2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)

(3)

(1)

●
●

○
●

●
●

○
●

○
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

○ ○
● ●

○ ●
● ●

○

●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

○

○

○ ●

● ●

● ○

○ ●

○

○

○

○ ○

● ●

○

● ○

○

○

●

7.ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

8.ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(1) (2) (3)
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รายวิชา

003201 การสื่อสารใน
สังคมดิจิทัล
003202 การจัดการ
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการ
ดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและ
การแสดงออก
ในสังคม

1.คุณธรรม จริยธรรม

(1) (2) (3) (4)
●

●

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)
●

(2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)
● ●
● ●
○ ○ ●
● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ○

○ ○

●

●

●

●

● ●

●

●
●

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

●

● ●

●

○

○

(3)

●

6.
สุนทรี
ยภาพ

7.ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)
○

(1)

(2)

○

●

○

○

●

●

●

●

8.ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(1) (2) (3)
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รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
182111 การเขียนภาพ
สถาปัตยกรรม
182112 เทคนิคการเขียน
แบบก่อสร้าง
182113 ออกแบบพืน้ ฐาน

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

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

(1)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)

(3)

(1)

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

○ ●

●

●

●

●

●

●

○ ●

●

●

●

●

●
●

●

● ●

● ●

●
●

●

●

182211 ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมล้านนา

●

●

●
○ ●

(1) (2) (3)

●

●

●

●

●
●

●
●

●
○ ●

●
●

8.ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(2)

182114 ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมไทย

●

●

(1)

●
●

182212 ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม 1
182311 คอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน
เพื่อการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
182312 ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม 2

●

6.
สุนทรี
ยภาพ

7.ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

●

●
●

●
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาหลักสาขา
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
182121 ออกแบบพืน้ ฐาน
สถาปัตยกรรม
182221 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม 1
182222 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม 2
182321 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม 3
182322 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม 4
182421 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม 5

●

●

●

●

●

○ ●

●

○ ●

●

●

○ ●

●

●

●

6.
สุนทรี
ยภาพ

(1)

●

●

●

●

●

● ●

●

7.ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

8.ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(2)

(1) (2) (3)

●

●

●

● ●

●

●

●

● ●

●

○

● ●

●

●

●

● ○

● ●

●

●

●

● ○

●

●

●

●

● ●

●

○

● ●

●

●

●

● ○

● ●

●

●

●

● ○

●

○ ●

●

●

●

● ●

●

○

● ●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

● ○

●

●

○ ●

●

●

●

● ●

●

○

● ●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

● ○

●

●

○ ●

●

●

●

● ●

●

○

● ●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

● ○

●
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รายวิชา

182521 เตรียมวิทยานิพนธ์
182522 วิทยานิพนธ์

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
● ○ ●
● ● ● ● ●
● ●
●
● ● ● ● ●
● ○ ●
● ● ● ● ● ● ● ●
●
● ● ● ● ●

6.
สุนทรี
ยภาพ

(1)
●
●

7.ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)
●
●

(2)
●
●

8.ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(1) (2) (3)
●
● ○ ●

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
182131 วัสดุก่อสร้าง
เบือ้ งต้น
182132 โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

● ●

●

182231 การก่อสร้างและ
เทคโนโลยีทางอาคาร 1
182232 การก่อสร้างและ
เทคโนโลยีทางอาคาร 2

●

●

●

●

○

●

○

●

● ●

●

●

●

●

○

●

○

●

● ●

182233 ระบบอาคารและ
สิ่งแวดล้อม 1

●

●

●

●

○

●

○

●

●

182331 การก่อสร้างและ
เทคโนโลยีทางอาคาร 3

●

●

●

●

○

●

○

●

● ●

182332 ระบบอาคารและ
สิ่งแวดล้อม 2

●

●

●

●

○

●

○

●

●

182431 วัสดุและการ
ประยุกต์ใช้ในงาน
สถาปัตยกรรม

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
○

●
●

○
●

●

●

○

●
● ●
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
กลุ่มวิชาสนับสนุน
182341 คอมพิวเตอร์เพื่อ
การนาเสนอแบบ
ทางสถาปัตยกรรม
182342 การออกแบบ
ภายในขั้นพื้นฐาน
182343 พืน้ ฐานการ
ออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม
182344 การประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง
182441 การวางผังเมือง
เบือ้ งต้น
182442 กฎหมายและการ
ปฏิบัติวิชาชีพ
182443 การบริหารการ
ก่อสร้าง
182444 การอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมขั้น
พืน้ ฐาน

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

○

●

● ●

●

●

●

(1)

(1)

(2)

8.ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(1) (2) (3)

●

●

●

●

●

●

● ○

●

● ○

●

●

●

●

●

● ○

●

● ●

●
●

●

6.
สุนทรี
ยภาพ

7.ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

○

●

●

●

● ●

●

○

○
●
●

●
●

● ●
●

●
●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

● ●

●

●

○ ●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

57

รายวิชา

182445 สถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นประยุกต์
182446 สัมมนา
182447 การฝึกงาน

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
● ● ● ● ●
●
● ● ●
●
● ●
●
●
●

○ ●
●

●
●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

○ ●
●

●
●

●
● ●

●
●

●
●

●

6.
สุนทรี
ยภาพ

(1)
●

●
●

●

7.ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

8.ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(1)

(2)

(1) (2) (3)
●

●
●

●
●

○

○

● ○

●

วิชาเอกเลือก
182551 การออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพื่อ
คนทั้งมวล
182552 การออกแบบ
อาคารเพื่อรองรับ
ภัยพิบัติ
182553 การออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทย
และล้านนา
182554 ภูมิสถาปัตยกรรม
และการวางผัง
บริเวณ

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

● ●

●

●

●

●

● ○

●

● ○

● ○
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา เพื่อ
ทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ และดาเนินการ
ให้ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรในช่วงระยะเวลา 5 ปี
การทวนสอบนิสิตรายบุคคล อาจารย์ผู้สอนสามารถทวนสอบจากการสัมภาษณ์ การ
สังเกตผลงานในระยะการตรวจแบบ
การทวนสอบนิสิตก่อนสาเร็จการศึกษา สามารถทวนสอบได้จากผลการประเมินการ
ฝึกงานของนิสิตในชั้น ปีที่ 4 และผลงานในรายวิชาวิทยานิพนธ์โดยผู้สอนจะต้องพัฒนา
นิสติ ให้มผี ลการเรียนรู้ครบทุกด้านตามที่กาหนด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
เป็นการทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีกลยุทธ์ในการทวนสอบ ได้แก่
2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
ประกอบไปด้ วยการได้ งานท า ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ นต่ อความรู้
ความสามารถ ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ใช้บัณฑิตในการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิต โดยอาจใช้การ
สั ม ภาษณ์ ห รื อ แบบส ารวจ เพื่ อ ประเมิ น ถึ ง คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ทั้ ง ด้ า นความรู้
ความสามารถ พฤติกรรมในการทางานหรือการศึกษาต่อ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
2. หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความรู้และเข้าใจแก่
อาจารย์ใหม่ในเรื่อง
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.1.3 วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของหลั ก สู ต รตามแนวคิ ด ของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 ในระดับคณะ จัดให้มีอาจารย์อาวุโสเป็น ที่ปรึกษาให้คาแนะนาต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่ใน
ด้าน ดังนี้
1.2.1 จรรยาบรรณของอาจารย์
1.2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ
1.2.3 หลักสูตรที่สอนและวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมไปถึงสภาวิชาชีพ
1.2.4 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
1.3 ให้มกี ารเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน การวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนการทาวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ การประชุมทาง
วิชาการนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดให้มีโครงการอบรมและโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน
2.1.3 จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในมหาวิทยาลัย
ที่เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนา อบรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
2.2.2 สนับสนุนการศึกษาดูงานโครงการสถาปัตยกรรม
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2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องวิชาชีพ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ การเขียนตารา หนังสือ งานวิจัย งาน
บริการวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
2.2.5 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานของสภาวิชาชีพ
2. บัณฑิต
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่ควบคุมคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามผลการ
เรีย นรู้ที่ค าดหวั งและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีอัตราการได้งานของบัณฑิตหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตทุกปีการศึกษาที่มีบัณฑิตจบการศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
3. นิสิต
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทาหน้าที่ควบคุมคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ นโยบายและคุณสมบัติของนักเรียนในการรับเข้าศึกษา และ
ดาเนินการเก็บข้อมูลของผู้เ ข้าเรียนเป็นสถิติทุกปี เพื่อใช้กาหนดนโยบายการรับเข้าศึกษาในปีต่อไป
ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
มาตรฐานของสภาวิชาชีพ กากับดูแลเพื่อให้มอี ัตราการคงอยู่ของนิสติ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
คณะกรรมการกิจการนิสิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน จัดให้มีอาจารย์ที่
ปรึกษาทาหน้าที่ตดิ ตามและให้คาแนะนาทั้งทางด้านวิชาการ พฤติกรรมของนิสติ ทุนการศึกษา
4. คณาจารย์
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่สอดคล้องกับปรัชญา ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ จัดให้มีกลไกลการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสม มีการประเมินคุณสมบัติทั้งทางด้านวิชาการ ความสามารถทางวิชาชีพ และบุคลิกภาพ
ดาเนินการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มีการกาหนดสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนและนิสิตให้เหมาะตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ ให้อาจารย์มี
ภาระงานที่เหมาะสม มีระบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะของอาจารย์ และมี
การพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
มีการเก็บข้อมูลอาจารย์ ความเชี่ยวชาญ ภาระการสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อใช้ในการ
วางแผนพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร วางแผนการพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่ง
ทางวิชาการ
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ผู้ ส อนวิ ช าในหลั ก สู ต ร
ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากสภาวิชาชีพ ร่วมกันรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร นาวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบในการกาหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยมีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างและเนื้ อหาของหลักสูตรซึ่งปรากฏอยู่
ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่แสดงถึงความกว้างและความลึกเชิงวิชาการที่กระจาย
สู่รายวิชาต่าง ๆ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการสาขาวิชาร่วมกันพิจารณาการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลของแต่ละรายวิชา โดยมีการจัดทารายละเอีย ด
รายวิชา (มคอ.3/4) มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีเนื้อหาที่ทันสมัย จัดให้มีการ
ทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมในทุก ๆ ปีการศึกษา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการทางานร่วมกันเป็น กลุ่ม ซึ่ง
เมื่อจบภาคการศึกษาจะมีการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5/6) สรุปผลการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ นิสติ เฝ้าระวัง เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงในปีตอ่ ไปและเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ทั้งทางด้านกลยุทธ์การสอน การประเมินผล และข้อมูลนิสิต
การประเมินผู้เรียนครอบคลุมผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและมีการประเมินตั้งแต่
รับเข้าศึกษาจนจบการศึกษา จัดให้มีวิธีการที่หลากหลายตามธรรมชาติของรายวิชา มีเกณฑ์และค่า
น้าหนักที่ชัดเจนซึ่งจะแจ้งให้แก่นิสิตก่อนการประเมินทุกครั้ง มีการเปิดเผยคะแนนให้นิสิตทราบและมี
การดาเนินการที่เป็นธรรม เชื่อถือได้หากมีการร้องเรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยโดยกอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้องและคณะ รับผิดชอบในการตั้งงบประมาณและจัดหาสิ่ง
อานวยความสะดวกตลอดจนจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์
สภาวิชาชีพ โดยคณะกรรมการสาขาวิชาเป็นผูส้ ารวจ รวบรวมรายละเอียดสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ในแต่ละ
ปี โดยพิจารณาวางแผนร่วมกับผลการประเมินของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
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7. ตัวบ่งชีผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชีผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

























































































64

ดัชนีบ่งชีผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3







ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินตนเอง ทั้งในระหว่างการจัดการเรียนการสอน และ
สิ้นสุดการสอน เช่น พูดคุยโต้ตอบในการตรวจแบบ การทดสอบย่อย การตั้งคาถาม
หรือการเปิด โอกาสให้ นิสิตซั ก ถามหลั ง สิ้น สุดการสอน การสังเกตพฤติก รรมความ
ร่ว มมือ ความสนใจในชั้นเรีย น ผลงานนิสิต โดยอาจารย์ สามารถปรับ กลยุ ท ธ์ไ ด้ ทั้ ง
ระหว่างภาคการศึกษา หรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อนาไปปรับปรุงการ
สอนในปีการศึกษาต่อไป
1.1.2 มีการจัดทารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5/6) โดยรายงานผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และเปิดโอกาสให้อาจารย์ใน
สาขาวิชาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ที่มีการประเมินใน
ด้านต่าง ๆ และค าถามปลายเปิดที่ใ ห้นิสิตสามารถแสดงความเห็น นิสิตสามารถประเมิ น
ออนไลน์ในระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอนจะแสดงผลการประเมิน การ
วิเคราะห์ผลการประเมินและแนวทางแก้ไขในการนาเสนอรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
(มคอ.5/6) เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะใช้ผลประเมินรอบด้าน ดังนี้
2.1 ผลประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรของนิสิตปีสุดท้ายและบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดย
ใช้แบบประเมินและให้บัณฑิตกรอกข้อมูลในช่วงที่กลับมาซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยทุกปี
เพื่อนาผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
2.2 การจั ด ท ารายงาน มคอ.7 โดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจั ด ประชุ ม ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการสาขาวิชา สรุปผล และจัดทารายงาน
2.3 การจัด ท ารายงานประเมิ น ตนเองในระดับ หลัก สูต ร (SAR) เพื่อขอรับ การประเมิน จาก
กรรมการตามรอบที่กาหนด และนารายงานผลการประเมิน (CAR) ไปปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษาต่อไป
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร โดยคณะกรรมการสาขาวิชาคัดเลือกและ
ดาเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรในปีที่ 6 และ
เตรียมใช้ในปีที่ 7 ต่อไป
3.2 น าผลประเมิ น จากการตรวจเยี่ ย มเพื่ อ รั บ รองปริ ญ ญาของสภาสถาปนิ ก มาปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดหลักสูตรและเสนอขอรับรองหลักสูตรปรับปรุงจากสภาสถาปนิกตามเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของสภาวิชาชีพ และนาข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตรจัดให้มีการประเมินตามข้อที่ 1 -3 อย่างสม่าเสมอ ดาเนินการทบทวน
ผลประเมิ น เพื่ อปรับ ปรุ ง ย่อ ยในระดั บ รายวิช าทุ ก ๆ ปี ก ารศึ ก ษาอย่า งสม่ าเสมอ และปรั บ ปรุงทั้ง
หลั ก สู ตรในปีที่ 6 เพื่อให้หลั ก สู ตรมีค วามทัน สมัย และสอดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสีย
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
150 หน่วยกิต

หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.
2555

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2561

30
21
9
130
24
106
100
6
6
6
166(6)

30
30
136
24
112
106
6
6
172
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
001101
001102
001103
001204

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation

สาระที่ปรับปรุง

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

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

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

ปิดกลุ่มพลานามัย

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

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

ปิดรายวิชา
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004158

ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
ปิดรายวิชา
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3
002201
002202
003201
003202
004101
004201

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes

พลเมืองใจอาสา

3(3-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(3-2-5)
Communication in Digital Society

เปิดรายวิชาใหม่

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)

Socialized Personality
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาเอก
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
181111 สุนทรียศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561
130 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
106 หน่วยกิต
100 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาเอก
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก

182113

182121

182122

การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Drawing
ศึกษาหลักการเขียนภาพด้วยดินสอ หมึก สีน้า และ
อุ ป กรณ์ เ ขี ย นภาพอื่ น ๆ ปฏิ บั ติ ก ารสเก็ ท ซ์ ภ าพ
อาคารทั้ ง ภายนอกและภายใน เขี ย นภาพ ภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ งานศิ ล ปะ สถาปั ต ยกรรม และการ
แ ส ด ง ออก ในภ าพอย่ า ง มีศิ ล ป ะเส ริ ม ส ร้ า ง
ความสามารถในการแสดงออกในงาน
สถาปัตยกรรมและศิลปะ
Sketches, delineation and rendering techniques in
terms of artistic and creative expressions will be
introduced, how students can express what they
previously perceived in mind is most motivated
goal
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง
3(1-4-4)
Construction Technical Drawing
วัสดุก่อสร้างพืน้ ฐานบางชนิดที่ใช้เป็นโครงสร้างและ
ส่วนประกอบอาคาร โดยเน้นในด้านขัน้ ตอนการ
ผลิต คุณสมบัติ การใช้งาน การบารุงรักษา และให้
นักศึกษาฝึกหัดเขียนแบบโครงสร้างหลักและ
รายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ของอาคารขนาด
เล็ก

182111

182112

สาระที่
ปรับปรุง
136 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
112 หน่วยกิต
106 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
ใหม่

ออกแบบพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Design
องค์ประกอบพืน้ ฐานในการออกแบบ ความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบ การจัดองค์ประกอบเบือ้ งต้นใน
การออกแบบ สีและวัสดุในการออกแบบ เทคนิคใน
การออกแบบงานและการสื่อความหมายงาน
ออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ
Basic elements in design, relationship of elements,
principles of composition, color and texture in
design, design technique and communication in
2-dimension 3-dimension and 4-dimension design
การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
3(1-4-4) คาอธิบาย
Architectural Drawing
รายวิชา
การใช้ลายเส้นดินสอ ปากกาหมึกซึม ดินสอสี สีน้า
ปากกาหมึ ก สี เทคนิ ค สื่ อ ผสม และการใช้ ก ราฟิก
เบือ้ งต้น สาหรับการแสดงเเบบทางสถาปัตยกรรม
Drawing and painting, pencil, dry ink, color pencil,
watercolor, poster color and marking pen for
architectural presentation

เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง
3(1-4-4)
คาอธิบาย
Construction Technical Drawing
รายวิชา
เขียนแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้างหลักของอาคาร
และรายละเอียดส่วนรอยต่อและการเชื่อมประกอบ
ในการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้ขนาดเล็ก อาคาร
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเล็ก การเขียน
และก าหนดรายการวัสดุ ก่อสร้า งพื้น ฐาน รายการ
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Training will be emphasized in relation to basic
drafting for architectural drawings applicable to
be utilized in building construction works and
building authority submittal works

182221

182222

182223

การศึกษาและสารวจพื้นที่ตั้งทางสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architecture Site Study and Survey
คอมพิวเตอร์พ้นื ฐานเพื่อการเขียนแบบ 1 3(2-2-5)
Basic Computer Aided Design for Drafting I
การประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ใน
งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม ร่วมกับพื้นฐานการ
เขียนแบบสถาปัตยกรรม โดยฝึกหัดการเขียนแบบ
บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก อาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก
สถานพยาบาลขนาดเล็ ก โรงเรี ย นอนุ บ าล โดย
คานึงถึงวิธีการเขียนแบบการใช้สัญลักษณ์ต่างใน
การเขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม งานเขียน
แบบระบบโครงสร้างอาคาร ระบบประกอบอาคาร
ต่างๆ
Nowadays, architects design and have their
projects precisely and artistically drawn using
computer software, the works can be presented
exactly in details and symbolically and can be
simply presented to audiences and the owners
คอมพิวเตอร์พ้นื ฐานเพื่อการเขียนแบบ 2 3(2-2-5)
Basic Computer Aided Design for Drafting II
การประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ใน
งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม ร่วมกับพื้นฐานการ
เขียนแบบสถาปัตยกรรม โดยฝึกหัดการเขียนแบบ
บ้ า นพั ก อาศั ย รวมขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ
ประเภทอาคารทางการศึกษา โรงพยาบาล อาคาร
ส านั ก งานขนาดใหญ่ อาคารสรรพสิ น ค้ า โดย
คานึงถึงวิธีการเขียนแบบการใช้สัญลักษณ์ต่างใน
การเขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม งานเขียน
แบบระบบโครงสร้างอาคาร ระบบประกอบอาคาร
ต่างๆ
The basic computer- aided design drawings by
means of computer software are pertained but
emphasizing more in large-scale and complicated

ประกอบแบบสถาปัตยกรรม ฝึกฝนการทาหุ่นจาลอง
แสดงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
Basic drafting for construction drawings, structure
and details of residential buildings, small wooden
structures and reinforced concrete for small scale
building, a specification of basic building materials
and building components, architectural drawing,
practice on making structural model
ปิดรายวิชา

182311

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ พื้ น ฐ า น เ พื่ อ ก า ร เ ขี ย น แ บ บ คาอธิบาย
สถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
รายวิชา
Fundamental Computer for Architectural Drawing
ความรู้เบื้องต้นและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
ก ารเขี ย นแ บ บ ตาม ม าตรฐานก ารเขี ย นแบบ
สถาปัตยกรรม
Basic knowledge and using computer program for
standard architecture drawing

ปิดรายวิชา
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182224

182321

building projects. Symbols material details,
moreover, the general construction specifications
are included
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
182212
History of Architecture
ประวัติศาสตร์และพัฒ นาการทางสถาปั ตยกรรม
ตั้งแต่สมัยคริสเตียนตอนต้น จนถึงสถาปัตยกรรม
แบบกอธิ ค โดยเน้ น หลั ก การวิ เ คราะห์ ร ะบบ
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ก า ร เ ป รี ย บ เ ทีย บ ตั ว อย่ า ง
สถาปัตยกรรมกอธิคจากประเทศต่างๆ ในภาคพื้น
ยุ โ รปกลาง สภาพทั่ ว ไปในภาคพื้ น ยุ โ รป สมั ย
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 15 และการเปลี่ ย นแปลงทาง
สถาปัตยกรรมไปสู่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ รวมทั้ง
สถาปนิกผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมนั้นๆ ในประเทศ
อิ ต า ลี ฝ รั่ ง เ ศ ส อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ อื่ น
สภาวการณ์ของโลกตะวันตกและพัฒนาการของ
สถาปั ตยกรรม ในปลายสมั ยฟื้น ฟูศิลปวิทยาการ
รวมทั้ง อิท ธิพลต่า งๆของการปฏิวัติอุต สาหกรรม
อันมีต่อวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และต่อ 182313
แนวคิดและปรัชญาของสถาปนิก ตลอดจนผลงาน
ของสถาปนิกชั้นนาของโลก ในเชิงประวัติศาสตร์
A historical study of gothic architectural
development through the Romanesque period,
and from the 15th century to the end of the
Renaissance period; an analysis of structural
systems and comparative examples of
architecture in Europe; the influence of the
Industrial Revolution on culture and art of
contemporary architecture.

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Architecture
ศึ ก ษาผลงานสถาปั ต ยกรรมของไทยอั น เป็ น
รากฐานของงานสถาปัตยกรรมไทยในอดีต ตั้งแต่
สมั ย สุ โ ขทั ย สมั ย อยุ ธ ยาและยุ ค รั ต นโกสิ น ทร์
ตามล าดั บ ตลอดจนอิ ท ธิ พ ลของลวดลายและ
เครื่องประดับตกแต่งที่ส่งผลต่องานสถาปัตยกรรม
Study in Thai architecture have been rooted since
the ancient Sukhothai, Ayutthya and Ratnakosinth

182114

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1
3(3-0-6)
History of Architecture I
ประวัติศาสตร์แ ละพัฒ นาการทาง สถาปั ต ยกรรม
ตั้ ง แต่ ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ อี ยิ ป ต์ โ บราณ กรี ก
โรมัน ไบแซนไทน์ โรมาเนสค์ กอธิค เรเนสซองส์ บา
โรค โรโคโค ไปจนถึงยุคอาร์ทนูโว โดย การวิเคราะห์
ลั ก ษณะเด่นของสถาปัต ยกรรมแต่ล ะยุคสมัย และ
วิวัฒนาการจากยุคหนึ่งไปสู่ยุคที่สืบเนื่องต่อมา และ
สถาปัตยกรรมในทวีปเอเชีย
History of architectural developments from
Prehistoric, Ancient Egyptian, Greek, Roman,
Byzantine, Romanesque, Gothic, Renaissance,
Baroque, Rococo to Art Nouveau periods; and
development from each period to the following
period
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2
3(2-2-5)
History of Architecture II
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม
ตั้งแต่ยุคสมัยใหม่จนถึงยุคหลังสมัยใหม่ โดยมีการ
วิเคราะห์ระบบโครงสร้าง การเปรียบเทียบตัวอย่าง
งานสถาปัตยกรรมที่เป็นสากลนิยมจากประเทศต่าง
ๆทั่วโลกอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทาง
สถาปัตยกรรมไปสู่ยุคใหม่แนวคิดและปรัชญาของ
สถาปนิกยุคใหม่
A historical study of architectural development
through the periods of Modern and Post-modern,
analysis of structural systems and comparative
examples of International architecture worldwide,
the influence of architecture change to the new
period, the architect’s concepts and philosophies in
new generation
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
3(2-2-5)
History of Thai Architecture
ความเป็ น มา พั ฒ นาการทางสถาปั ต ยกรรม และ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ งานสถาปัตยกรรม
ของไทย สมัยทวารวดี สมัยศรีวชิ ัย สมัยลพบุรี สมัย
หริภุญไชยและล้านนา สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและ
สมั ยรัต นโกสินทร์ อิท ธิพลจากสถาปั ตยกรรมและ
วัฒนธรรมภายนอก ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์
ของงานสถาปัตยกรรมไทย

คาอธิบาย
รายวิชาและ
แยกเนือ้ หาเป็น
2 วิชา

คาอธิบาย
รายวิชาและ
แยกเนือ้ หาเป็น
2 วิชา
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era respectively, the characteristics of Thai
ornaments and decorations together with their
influences will be considered,

182211

Thai architecture history, development and
concepts of Thai Architecture, Dvaravati, Srivijaya,
Lop Buri, Haripunjaya, Lanna, Sukhothai,
Ayutthaya, Rattanakosin and development from
each period, influences of the identity of Thai
architecture and culture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา 3(3-0-6)
History of Lanna Architecture
สถาปั ต ยกรรมล้า นนา ความเป็ นมา และชาติพันธุ์
ของล้านนา ลักษณะและคติการสร้างเมือง เวียง และ
หมู่บ้านของล้านนา เฮือนพื้นถิ่น หลองข้าว ห้างนาใน
ล้านนา คุ้มหลวงและคุ้มเจ้านายในล้านนา ผังบริเวณ
วิหาร เจดีย์ จิตรกรรม และศิลปกรรมในวัดล้านนา
Lanna architecture, history of Lanna
architecture and ethnic groups in Lanna, characters
and concepts of cities and villages planning,
vernacular house, rice barn, shelter in rice field, city
ruler and family residential, master plan, stupa,
mural painting and fine arts in Lanna temple

กลุ่มวิชาเอก
1.2.1 วิชาเอกบังคับ

กลุ่มวิชาหลักสาขา
146200
182111

ออกแบบพืน้ ฐานทางสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Fundamental Architectural Design Studio
ลั ก ษณะและความสั ม พั น ธ์ ข องงานทั ศ นศิ ล ป์
องค์ประกอบเบื้องต้น แนวทางและเทคนิคการจัด
องค์ป ระกอบศิล ปะในงานออกแบบ 2 มิ ติ 3 มิ ติ
รูปทรงและที่ว่าง โครงสร้างในงานศิลปะ รูปทรงใน
ธรรมชาติอัน เป็ น ที่ม าของทฤษฎี ต่ า งๆ ตลอดจน
แนวทางการออกแบบสถาปั ต ยกรรมขั้ น มู ล ฐาน
เพื่อสนองความต้องการของมนุ ษ ย์ท างกายภาพ
และสุ น ทรี ย ภาพ รู ป ทรงที่ ว่ า ง และการจั ด
องค์ ป ระกอบสถาปั ต ยกรรม ความสั ม พั น ธ์ ข อง
สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม
Aspect and relation of arts and their elements in
2- D and 3- D basic forms and space, the theory
and natural art formations in relation to the basic
design, with emphasis on the inter- relations
among human, architectural forms and the
surrounded environment

182121

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ออกแบบพืน้ ฐานสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Fundamental Architectural Design
การจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม ที่ว่างและ
รูปทรง เกณฑ์และแนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน การศึกษาพื้นที่ตั้งในงาน
สถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม
และสภาพแวดล้อม
Basic element of architecture design, space and
forms, criteria and concepts of architectural design
basic architectural design process, architectural
context and site study, correlations between
architecture and its environment

เพิ่มรายวิชา
ใหม่
คาอธิบาย
รายวิชา
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เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ แ น ว ค ว า ม คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design Criteria and Concepts
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 6(1-10-7)
Architectural Design Studio I
ปฏิบัติการออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก อาคาร
สาธารณะขนาดเล็กประเภท สถานพยาบาลขนาด
เล็ ก และโรงเรี ย น โดยเน้ น ความคิ ด ทางการ
ออกแบบ การจั ด บริ เ วณ และแผนผั ง อาคารให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มเขตร้ อ น ค านึ ง ถึง
โครงสร้าง ความงามและระบบสาธารณูปโภคของ
อาคาร
Projects on small residential buildings and small
public buildings; Houses, clinics and elementary
schools with a focus on design concept, site
planning and space arrangement suitable for
tropical climates consideration to structure,
aesthetic aspects, and building utilities.
ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 6(1-10-7)
Architectural Design Studio II
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบบ้ า นพั ก อาศั ย ขนาดใหญ่
อาคารสาธารณะ ประเภทอาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก
และอาคารสันทนาการ โดยเน้นความคิดทางการ
ออกแบบ การจัดผังบริเวณและแผนผังอาคาร ให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มเขตร้ อ น ค านึ ง ถึ ง
โครงสร้าง ความงามและระบบสาธารณูป โภคของ
อาคาร
Projects on Large scale residential buildings, public
buildings, small commercial space planning,
suitable for tropical climates, with consideration to
structure, aesthetic aspects, and building utilities
ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
6(1-10-7)
Architectural Design Studio III
ป ฏิ บั ติก า รออกแบ บอาค ารพั ก อาศั ย หลาย
ครอบครั ว อาคารสาธารณะประเภทอาคาร
การศึกษา และอาคารที่ใช้โครงสร้างช่วงกว้าง โดย
เน้ น แนวความคิ ด ทางการออกแบบ การจั ด ผั ง
บริ เ วณและแผนผั ง อาคาร ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมเขตร้อนชืน้ คานึงถึงโครงสร้างความ
งาม และระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
Projects on residential buildings with more
complex requirements, public buildings with
Education space and Wide span structure Building,

ปิดรายวิชา

182221

ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 6(1-10-7)
คาอธิบาย
Architectural Design Studio I
รายวิชา
การออกแบบอาคารที่พักอาศัย อาคารกึ่งสาธารณะ
ประเภทบ้า นพัก อาศัย บ้า นพัก อาศัยกึ่ง ส านั ก งาน
การจัดพืน้ ที่ใช้สอยอาคารอย่างสอดคล้องกับแนวคิด
โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร สั ม พั น ธ์ กั บ บ ริ บ ท แ ล ะ
สภาพแวดล้อม
Architectural design for residential building, smallsemi public buildings, home office, the relationship
between function, concept, structure, context and
environments

182222

ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 6(1-10-7)
คาอธิบาย
Architectural Design Studio II
รายวิชา
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็ ก ประเภท
โรงเรียน สถานพยาบาลขนาดเล็ ก ห้องสมุ ด ศูน ย์
การเรียนรู้การจัดพืน้ ที่ใช้สอยอาคารอย่างสอดคล้อง
กับบริบทและสภาพแวดล้อม
Architectural design for small- scale public
buildings; public space, school, public health center,
library and learning center, the relationship
between function, concept, structure, context and
environments

182321

ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
6(1-10-7) คาอธิบาย
Architectural Design Studio III
รายวิชา
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลาง อาคารที่
มีโครงสร้างรับน้าหนักช่วงพาดกว้าง
ประเภท
ห้างสรรพสินค้าแนวราบ โรงแรม โรงมหรสพ สถานี
ขนส่งมวลชน ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ ซึ่ง
มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร ในการจัดพืน้ ที่ใช้สอย
ประสานงานระบบอาคารและโครงสร้าง คานึงถึง
บริบทแวดล้อมทัง้ ทางกายภาพ สังคมวัฒนธรรม
และข้อกาหนดหรือกฎหมายในที่ตงั้ โครงการ แนวคิด
ในการออกแบบผ่านงานสถาปัตยกรรมอย่าง
เหมาะสม
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suitable for tropical climates, with consideration to
structure, aesthetic aspects, and building utilities

182312
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ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 6(1-10-7)
Architectural Design Studio IV
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบอาคารสาธารณะประเภท
อาคารสถานีโดยสาร อาคารสานักงาน และอาคาร
ที่ทาการรัฐบาล โดยเน้นความคิดในการออกแบบ
การจั ด วางผั ง บริ เ วณ และแผนผั ง อาคารให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ค านึง ถึง โครงสร้าง
ความงามของอาคาร และระบบสาธารณูปโภคของ
อาคาร
Projects on public buildings: a terminal, an office
building and a government office, with focus on
design concept site planning, and plan
management suitable for a tropical context;
consideration to structure, aesthetic aspects, and
building utilities
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 6(1-10-7)
Architectural Design Studio V
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบอาคารสาธารณะประเภท
พาณิ ช ยกรรมขนาดใหญ่ และอาคารส านั ก งาน
ขนาดใหญ่ โดยเน้นแนวความคิดทางการออกแบบ
การจั ด วางผั ง บริ เ วณ และแผนผั ง อาคารให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้น คานึงถึง
โครงสร้าง ความงาม และระบบสาธารณูปโภคของ
อาคาร ตลอดจนความเป็นไปได้ของโครงการ
Projects on public building: large commercial,
large office building with focus on site planning
and plan management suitable for a tropical
context; consideration to structure, aesthetic
aspects, and building utilities

Architectural design for medium-scale public
buildings, wide span building structure; shopping
mall, hotel, auditorium, public transport station,
convention and exhibition center, which is less than
23 meters, through considerations of space,
aesthetics, structure, building systems, social and
cultural context, conditions and laws on site project
and design concept through architecture
.
182322

ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 6(1-10-7)
คาอธิบาย
Architectural Design Studio IV
รายวิชา
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ประเภท
อาคารสาธารณะ อาคารสานักงาน ศูนย์การเรียนรู้
รีสอร์ท การจัดวางผังบริเวณ และแผนผังอาคารให้
สอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่น ความลาดชัน คานึงถึง
โครงสร้ า ง ความงามของอาคาร และระบบ
สาธารณูปโภคของอาคาร ความคิดในการออกแบบ
Architectural design for large scale public buildings,
public building, office building, learning center and
resort with more complex, master planning through
consideration of context, slope, structures, building
system, aesthetics and concept design

182421

ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 6(1-10-7)
คาอธิบาย
Architectural Design Studio V
รายวิชา
การออกแบบทางสถาปั ต ยกรรมประเภทอาคาร
ส า ธ า ร ณ ะ ข น า ด ใ ห ญ่ ที่ มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น แ ล ะ
หลากหลายของพื้ น ที่ ใ ช้ ส อย ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ส านั ก งาน และคอนโดมิ เ นี ย ม และโรงพยาบาล
คุ ณ ภาพของที่ ว่ า งทางสถาปั ต ยกรรม ประหยั ด
พลั ง งาน และการปรั บ เปลี่ ย นหรื อ ดู แ ลรั ก ษาใน
อนาคต ความเป็นได้ของโครงการ กฎหมายควบคุม
การจัดวางผังบริเวณและแผนผังอาคารให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม ระบบโครงสร้างอาคารสูง และ
งานระบบสนับสนุนอาคาร
Architectural design for large- scale public building
with more complex and mixed use, department
store, office building, condominium and hospital,
space, function and energy conservation, feasibility,
law and building code of architecture design.
Architecture design through planning, consideration
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of context and environment, structures and systems
of high-rise building
182412

182511
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ออกแบบสถาปัตยกรรม 6 6(1-10-7)
Architectural Design Studio VI
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบอาคารสาธารณะประเภท
อา ค า รส ถ านพยาบ าล ข นาด ให ญ่ โด ยเน้ น
แนวความคิ ด ทางการออกแบบการจั ด วางผั ง
บริ เ วณ และแผนผั ง อาคารให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้ อ มเขตร้ อ นชื้ น ค านึ ง ถึ ง โครงสร้ า ง
ความงาม และระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
Projects on public building: great hospital with
focus on site planning and plan management
suitable for a tropical context; consideration to
structure, aesthetic aspects, and building utilities
เตรียมวิทยานิพนธ์
3(0-6-3)
Thesis preparation
ศึ ก ษาระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และเก็ บ ข้ อ มู ล สาหรั บ วิ ช า
วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม หัวข้อโครงการที่จะ
ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า จ ะ ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ซึ่งคณะฯเป็นผู้แต่งตั้ง
และการดาเนินการทางภาคเอกสาร ค้นคว้านั้น จะ
ได้รับการแนะนา จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เอกสารค้ น คว้ า จะต้ อ ง วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล อย่า งสม
เหตุผลและตั้งอยู่บนพืน้ ฐานของหลักวิชาการ
The procedure of how the appropriate design data
in relation to each graduate thesis will pertain,
moreover, the data analysis and how to derive
them into the architectural formation will be
guided by each thesis counselor

วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Thesis
การเลือกโครงการที่จะศึก ษาและออกแบบ การ
ค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล เพื่ อ ก าหนดความต้ อ งการของ
โครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของงานที่จะ
ศึกษาและออกแบบข้อพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม
และความเป็ น ไปได้ ด้ า นการเงิ น กฎหมายและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารตามประเภท
การเลื อ กที่ ตั้ ง การประเมิ น คุ ณ ค่ า ของอาคาร

ปิดรายวิชา

182521

เตรียมวิทยานิพนธ์
3(0-6-3)
คาอธิบาย
Thesis preparation
รายวิชา
องค์ ป ระกอบของเล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องหลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ที่มาและความสาคัญ
ของโครงการและบทน า การทบทวนวรรณกรรม
และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การอ้ า งอิ ง แหล่ ง ที่ ม าของ
ข้ อ มู ล กรณี ศึ ก ษา วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การท า
สารบัญและบรรณานุกรม โปรแกรมในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และเลือกที่ตั้ง แนวคิด
ในการออกแบบสถาปั ต ยกรรม และขั้ น ตอนการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
Components of Architectural Thesis, background
and significance of study, introduction, literature
review related to theories, data source reference,
case study, data collecting, table of contents and
bibliography of architectural design, site analysis
and site selection, concept of architectural design
and design process

182522

วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต คาอธิบาย
Thesis
รายวิชา
การเลื อ กโครงการที่ จ ะศึ ก ษาและออกแบบ การ
ก าหนดความต้ อ งการของโครงการ รายละเอี ย ด
เกี่ ย วกั บ ข อบ เข ตข อง ง าน ข้ อ พิ จ ารณาด้า น
สภาพแวดล้ อ ม และความเป็ น ไปได้ ด้ า นการเงิ น
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
ตามประเภท การเลือกที่ตั้ง และแนวความคิดทาง
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม การ

93
ประเภทเดียวกัน ซึ่ง ก่อสร้า งไปแล้ว รายละเอี ย ด
ความต้ อ งการของโครงการ แนวความคิ ด ทาง
สถาปั ตยกรรม วิศวกรรมและภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม
การก าหนดแนวความคิ ด ทางสถาปั ต ยกรรม
วิ ศ วกรรมและแสดงผลงานออกแบบร่ า งจาก
โครงงานวิทยานิพนธ์ การแก้ไขปัญหาแนวความคิด
การแสดงผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยการ
เขียนแบบและการท าหุ่น จาลองอาคาร พร้อมทั้ง
การสารวจปริมาณและประมาณราคา
The site and its surrounding, scope of performing
the design, building control or municipal laws,
together with those data of the buildings in the
vicinities will be emphasized, Moreover, the
engineering aspects in terms of structures, site
engineering, will be tabulated by using the study
models, in parallel to materials and their costestimation will be performed prior to the complete
architectural thesis implement
กลุ่มเทคโนโลยี
182231 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
3(2-2-5)
Construction and Building Technology I
ความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติหลัก
และการนาไปใช้ของวัสดุก่อสร้างพืน้ ฐานชนิดต่าง ๆ
ศึก ษาหลั ก การและเทคนิค กระบวนการก่อสร้ า ง
อาคารโครงสร้างไม้และอาคารโครงสร้างคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก ขนาดเล็ ก ส าหรั บ บ้ า นพั ก อาศั ย โดย
ล าดั บ ตามส่ ว นประกอบอาคารตั้ ง แต่ ฐ านราก
โครงสร้างเสาคาน งานพืน้ งานผนัง ประตู หน้าต่าง
บันได จนถึงหลังคา และงานระบบอาคารพื้นฐาน
ได้แก่ งานไฟฟ้าและงานสุขาภิบาล เป็นต้น
The fundamental knowledge in utilizing basic
construction materials such as bricks timber and
small- scaled buildings structures is introduced,
students will be informed so that they can
implement building basic constructions of
foundations, floors, walls, doors & windows and
stairs, moreover, the basic utility works such as
electrical and sanitary works

แสดงผลงานออกแบบร่างจากโครงงานวิทยานิพนธ์
การแก้ไขพัฒนาแนวความคิด และการแสดงผลงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยการเขียนแบบและการ
ทาหุ่นจาลองอาคาร
Selection of thesis site and analysis of its
surrounding, scope of performing research for
thesis planning and design, the related building
control or municipal laws, together with
characteristics of the surrounding, the engineering
consideration in terms of structures, site planning
and methods of development, presentations
conducting using drawings, animation and models

182231

การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 1 3(2-2-5) คาอธิบาย
Construction and Building Technology I
รายวิชา
คุ ณ สมบั ติ ไ ม้ แ ละวิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งไม้
องค์ประกอบและรอยต่อต่าง ๆ ของอาคารไม้ ศึกษา
รายละเอี ย ดโครงสร้ า งอาคารและส่ ว นประกอบ
อาคาร การทางาน การรับ และการกระจายถ่า ยเท
น้าหนั ก ของอาคาร คุณสมบั ติค อนกรีตเสริมเหล็ก
และวิธีการก่อสร้างโครงสร้า งคอนกรีตเสริมเหล็ก
และทฤษฎีเบื้องต้นของหน่วยแรงต่าง ๆ เขียนแบบ
ออกแบบโครงสร้ า งไม้ เ บื้ อ งต้ น การประสาน
โครงสร้ า งไม้ โครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หรือ
เหล็ก ระบบอาคารเบือ้ งต้นสาหรับอาคารขนาดเล็ก
Quality of wood and methods of construction with
wooden structures, components and joints of
building, details of building structures and
components, basic theory of forces and system and
force distribution of building, drawing and design of
basic wooden structure, combination of wooden
and reinforced concrete or steel structures, facility
systems for small-scale building

94
182232

เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
3(3-0-6)
Construction and Building Technology II
คุณสมบัติของไม้ การออกแบบคาน สาหรับแรงอัด
และแรงดึง แรงเค้นร่วม และข้อต่อของโครงสร้าง
ไม้และเหล็ก คุณสมบัติและการออกแบบโครงสร้าง
เหล็ก การออกแบบคาน สาหรับแรงอัดและแรงดึง
การต่อแบบใช้หมุดย้าและรอยเชื่อม
Constructions of basic buildings and
their structural characteristics in terms of using
timber and simple construction of shaped steels,
emphasizing on the interactions of compressions
tensions and their combinations

182232

182331

เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
3(3-0-6)
Construction and Building Technology III
คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรม
ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้น้าหนักบรรทุก
ระดับต่างๆ วิธีออกแบบตามหลักหน่วยแรงใช้งาน
ก า รวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบ ตามรู ป หน้ า ตั ด
สี่เหลี่ยมผืนผ้าและคานรูปหน้าตัดตัวที ด้วยเหล็ก
เสริ ม รั บ แรงดึง และแรงอัด แรงดึ ง ทแยง แรงยึด
หน่วงเหล็ ก ปลอก การออกแบบ พื้น เสาที่รับ น้า
หนักแบบตรงศูนย์และเบี่ยงศูนย์ ฐานราก
Basic reinforced concrete theory and the
characteristics of the structures, how to design
simple concrete structures, the simple analytical
studies of simple concrete structures, in both
normal load- bearing and eccentric load- bearing
one
สถิ ต ยศาสตร์ แ ละโครงสร้ า งทางสถาปั ต ยกรรม
3(3-0-6)
Statics and Structures in Architecture
การวิเคราะห์แรง การสมดุล การประยุกต์สมการ
สมดุ ล กั บ โครงสร้ า ง การวิ เ คราะห์ โครงสร้ า ง
จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อยของพืน้ ที่ กาลังของ

182331

182332

การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 2 3(2-2-5)
Construction and Building Technology II
คุณสมบัติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทฤษฎี
วิธีการก่อสร้าง รายละเอียดของโครงสร้างคอนกรีต
อัด แรง การรับ แรง การถ่า ยเทของแรงในลั กษณะ
ต่า ง ๆ และคุณสมบั ติข องโครงสร้า งเหล็ ก วิธีก าร
เ ลื อ ก ใ ช้ วิ ธี ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า
องค์ ป ระกอบอาคารและรอยต่ อ ต่า ง ๆ ออกแบบ
ขนาดหน้าตัดองค์อาคารต่าง ๆ เขียนแบบ ออกแบบ
โครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและโครงสร้างเหล็ก และ
ระบบอาคารเบือ้ งต้น สาหรับอาคารขนาดกลาง
Quality of reinforced concrete, structures theory,
methods of reinforced concrete structures, details
of reinforced concrete structures, force distribution
of building and quality of steel structures methods
of construction maintenance structural members
and joints of building, appropriate design structural
sections drawing and design of basic reinforced
concrete structures and steel structures, basic
systems of building for medium-scale building
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 3 3(2-2-5)
Construction and Building Technology III
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก
ของอาคารสูง โครงสร้างของอาคารที่มีช่วงเสายาว
โครงเหล็กรูปพรรณ โครงถักหรือโครงข้อหมุน โครง
เหล็กโปร่ง สาหรับอาคารขนาดใหญ่และขนาดใหญ่
พิเศษ
Reinforced concrete and steel structures of tall
buildings, wide- span building structures, including
sectional steel frames, trusses and space frames for
large-scale and extra large-scale building

คาอธิบาย
รายวิชา

คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

95

182333

182334

วัส ดุ แ ละการเสีย รูป ของวัส ดุ อั น เนื่องมาจากแรง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
The study of basic statically determinate
structures will be introduced; analysis of forces
and bending moments in normal loading cases,
the resistivity and inertia moment evaluations, and
the deformations of structural elements will be
introduced
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1
3(3-0-6)
Building System and Environment I
ความสัมพันธ์เทคโนโลยีทางอาคาร ซึ่งสอดคล้อง
กับสิ่งแวดล้อมในอาคารขนาดเล็ก การสารวจและ
เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง การออกแบบระบบสุขาภิบาล
การออกแบบ อุปกรณ์และการติดตั้งระบบการจ่าย
น้า ระบายน้า การกาจัดน้าเสีย การป้องกันอัคคีภัย
การทาระบบน้าร้อนและการออกแบบระบบไฟฟ้า
ให้ประสานกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารที่
พัก อาศัย และอาคารสาธารณะ การฝึก หัด เขียน
แบบงานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ ง า น ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ทั้ ง นี้ ก า ร เ รี ย น ใ ช้
ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอน
The interrelations between the building structures
and their engineering system works such as water
supplying, sanitary and waste treatment,
electrical power system, fire protection and exit,
etc. which are associated with the designed
buildings
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2
3(3-0-6)
Building System and Environment II
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเทคโนโลยี ท างอาคารกั บ
สิ่ง แวดล้อมสาหรับ อาคารช่วงกว้า ง ขนาดกลาง
ระบบโครงสร้ า ง การออกแบบระบบผนั ง และ
รายละเอี ย ดรอยต่ อ ในงานสถาปั ต ยกรรม ให้
ประสานกับทฤษฎีของเสียง และการควบคุมเสียง
ภายในอาคาร ทฤษฎี ก ารมองเห็ น และการ
ออก แ บ บ แ ส ง ส ว่ า ง ป ฏิบั ติ ก ารท ด ล อง ท า
แบบจาลองและเขียนแบบ ระบบโครงสร้างอาคาร
สู ง และการก่อ สร้ า งอาคารคอนกรี ต เสริม เหล็ ก
โครงสร้างเหล็กรวมถึงโครงสร้างสาเร็จรูป ระบบ
วิ ศ วกรรมต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประหยั ด
พลั ง งาน ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ส าหรั บ อาคาร
สาธารณะขนาดใหญ่ การฝึกหัดเขียนแบบก่อสร้าง

182233

ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1
3(2-2-5) คาอธิบาย
Building Systems and Environment I
รายวิชา
อุปกรณ์อาคาร เทคโนโลยีงานระบบอาคาร ระบบ
ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบ
การสั ญ จรทางตั้ง การก าหนดต าแหน่ง ที่ตั้ง และ
ขนาดพื้นที่ ความสัมพันธ์ของงานระบบอาคารอย่าง
มีประสิทธิภาพ สาหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
และขนาดกลาง
Building equipment and technology of building
systems, electrical, sanitary, air condition and
vertical circulation, location, sizing and relationship
of building systems for small- scale building and
medium-scale building

182332

ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2
3(2-2-5) คาอธิบาย
Building Systems and Environment II
รายวิชา
อุปกรณ์อาคาร เทคโนโลยีงานระบบอาคาร ระบบ
ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบ
การสั ญ จรทางตั้ง การก าหนดต าแหน่ง ที่ตั้ง และ
ขนาดพืน้ ที่ ความสัมพันธ์ของงานระบบทุกระบบของ
อาคารอย่า งมีป ระสิทธิภ าพ ส าหรับ อาคารสูงและ
อาคารขนาดใหญ่ และอาคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษ
ประยุกต์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี
ของอาคารกั บ สิ่ ง แวดล้อ ม โดยเน้ น การออกแบบ
อาคารประหยัด พลั ง งานและการออกแบบอาคาร
ยั่ ง ยื น ตลอดจนมาตรฐานและเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ของ
อาคารยั่งยืน รวมถึงระบบกรอบอาคารซึ่งเชื่อมโยง
กั บ หลั ก การออกแบบสภาวะน่ า สบาย ทฤษฎี ก าร
มองเห็ น และการออกแบบแสงสว่ า งในอาคาร
เบือ้ งต้น
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และรายการประกอบแบบ ทั้ ง นี้ ก ารเรี ย นใช้
ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอน
The correlation between large- scale or tall
buildings and its advanced engineering systems
such as, the expansion joints, the prefabricationing works, illumination controlling,
energy consumption efficient design, and the
techniques of large scale building drawing will be
emphasized
182431

Building equipment and technology of building
systems, electrical, sanitary, air condition and
vertical circulation, location, sizing and relationship
of building system for high-rise building, large scale
building and extra- large scale building, advanced
knowledge and practice of the building technology
relate to building system, natural resources and
energy consumption, sustainable architecture, basic
visual theory and lighting design of building
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม
เปิดรายวิชา
Applied Materials for Architecture
3(2-2-5)
ใหม่
คุณสมบัติและเงื่อนไขและข้อกาหนดของการใช้วัสดุ
ในงานสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์การใช้งานของ
วัสดุในงานสถาปัตยกรรม การประยุกต์ใช้วัสดุทั่วไป
และวัสดุในท้องถิ่นที่ตั้ง โครงการในอาคารประเภท
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน ความสวยงาม
และงบประมาณ และสอดคล้องกับ งานระบบทาง
วิศวกรรม และผสมผสานกับการประยุกต์ใช้วัสดุกับ
เทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบัน
Quality and condition of using materials for
architecture, analyze and apply to materials and
local materials for buildings, usage, aesthete, cost
and conform to building system and applying
materials with up to date construction technology

กลุ่มวิชาสนับสนุน

182243

ภูมิสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Landscape Design
ประวั ติ แ ละความเป็ น มาของภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม
โ ด ย สั ง เ ข ป ห ลั ก ก า ร ขั้ น มู ล ฐ า น ท า ง ภู มิ
สถาปัตยกรรมลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบทาง
ภูมิทัศน์ แรง รูปทรงและรูปโฉมทางธรรมชาติและ
ที่ม นุษ ย์ส ร้า งขึ้น การจัด องค์ป ระกอบที่ว่า งกลาง

182341

คอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอแบบทาสถาปัตยกรรม เปิดรายวิชา
Computer for Architectural Presentation 3(1-4-4) ใหม่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ในการน าเสนองาน
ทางสถาปัตยกรรม การสร้างและตกแต่งภาพทางส
ถาปัตยกรม ภาพทัศนียภาพทั้งภายนอกและภายใน
อาคาร แบบจาลองเสมือน 3 มิติ และวีดีทัศน์
Practice on using a computer program for
architectural
presentation,
presentation
architectural drawings, 3D model, video and
visualization

182343

พืน้ ฐานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) ชื่อและคา
Fundamental Landscape Design
คาอธิบาย
ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม การใช้วัสดุ การใช้ รายวิชา
พืช พัน ธุ์ การวางผัง ด้วยเส้น เรขาคณิต การวางผัง
ด้ ว ยเส้ น โค้ ง รู ป ทรงอิ ส ระ การออกแบบพื้ น ที่
ภ า ย น อ ก อ า ค าร ก า ร อ อ ก แ บ บ ล า นจอด รถ
แนวความคิดการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรม
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แจ้ ง ทั ศ นภาพในการวางผั ง โครงสร้ า งในภู มิ
สถาปั ต ยกรรมและวั ส ดุ พื ช พั น ธุ์ หลั ก การและ
กระบวนการออกแบบและวางผั ง บริ เ วณ การ
วิเคราะห์สภาพที่ตงั้ ทั้งลักษณะความลาด ลักษณะ
ของดิน พืชพรรณ ระบบนิเวศวิทยา สิ่งปลูกสร้าง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งลักษณะเส้นทางคมนาคมและระบบขนส่ง สภาพ
ทางสั ง คม และเศรษฐกิ จ ฯลฯ เพื่ อ การก าหนด
ตาแหน่งอาคาร การจัดกลุ่มอาคาร การจัดภูมิทัศน์
สาหรับการวางผังบริเวณประเภทต่างๆในโครงการ
ขนาดใหญ่ โครงการที่ อ ยู่ อ าศั ย มหาวิ ท ยาลั ย
สถานนันทนาการ ฯลฯ
The history of landscape architecture will be
emphasized including information on the botanical
and growing technologies of plants, large scale of
land will lead to the design of large scale
development projects, and good landscape design
will include not only conservative ways of design
but also the development of the communities
การรังวัดงานสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Measure work
ศึก ษาสาระสาคัญในการอนุรัก ษ์โดยพิจารณาถึง
วิ วั ฒ นาการของชุ ม ชนและสถาปั ต ยกรรมใน
ประเทศไทยทั้งในระดับชาติและระดับพื้นถิ่น การ
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทางด้ า นกายภาพและ
สังคม การศึกษารูปแบบ นโยบาย วิธีวางแผน วาง
ผั ง และวิ ธี ด าเนิ น งาน เทคโนโลยี ต่ า งๆ ในการ
อนุ รั ก ษ์ เ ช่ น การบู ร ณะ RESTORATION การฟื้น ฟู
REVITALIZATION การสงวน PRESERVATION การ
ใช้ประโยชน์ REUILIZATION เป็นต้น
Restoration and preservatory works in architecture
require the measure works, students will be urged
to enter and get accountant to the architecture site
to be ready to perform the measure works in order
to be utilized in the restoration and the reutilization
works
การวางผังเมือง
3(2-2-5)
Basic Urban Design
วิวัฒนาการของเมือง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การเกิ ด และการเปลี่ ย นแปลงด้ า นกายภาพของ
เ มื อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม
สภาพแวดล้อมของเมืองและภาค ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างเมืองและชนบท ขั้นตอนการวางแผนภาค

A historical study of landscape architecture,
landscape materials, plants, geometric form and
natural form site planning, external landscape
design, design concept of landscape architecture

ปิดรายวิชา

182441

ผังเมืองและการออกแบบผังเมือง
3(2-2-5) ชื่อและคา
Urban Planning and Design
คาอธิบาย
พื้นฐานความรู้ทางด้านวิวัฒนาการของเมือง ปัจจัย รายวิชา
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดและการเปลี่ยนแปลง
ด้ า นกายภาพของเมื อ ง โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ
สั ง ค ม ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง เ มื อ ง แ ล ะ ภ า ค
ความสั มพัน ธ์ระหว่างเมืองและชนบท ขั้น ตอนการ
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และการวางผังเมือง จุดประสงค์และขอบเขตของ
การวางผังเมืองแนวความคิดในการออกแบบและ
พัฒนาชุมชนเมือง การใช้ที่ดินในเมือง การจราจร
และขนส่ ง สภาพแวดล้ อ มของเมื อ ง การอนุ รั ก ษ์
การฟื้นฟูและบูรณะส่วนที่เสื่อมโทรม ตลอดจนการ
ออกแบบเมืองใหม่ ศึกษาปัญหาของกรณีตัวอย่าง
เมื อ งใหม่ ศึ ก ษาการวางผั ง เมื อ งที่ ค รอบคลุ ม
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของชุ ม ชนเมื อ ง ปั ญ หาของ
ชุ ม ชนอั น เนื่ อ งมาจากความเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
กิจกรรม หลั ก การและยุท ธวิธีในการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมือง
Urban design context includes not only nature and
the geology of the city itself but also the study of
the deteriorations and contemporary design
techniques including the preservatory and
development issues
แสงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
Lighting for Architectural Design
ทฤษฎีแสงเบือ้ งต้น องค์ประกอบของแสงธรรมชาติ
เทคนิคและวิธีการใช้แสงธรรมชาติ ภายในอาคาร
ประเภทต่ า งๆ จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น ศึ ก ษากรณี
ตั ว อย่ า งการใช้ แ สงธรรมชาติ ใ นงานออกแบบ
ส ถ า ปั ต ยก รรม ทั้ ง ด้านก ารใช้ ง านแ ล ะด้าน
สุนทรียภาพ
The basic architectural design in normal cases
require lighting and illuminating design for the
comfort utilization of the building especially the
interior space of it, the lighting and illumination will
also include the aesthetic basic thinking
การบริหารการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
การจัดตั้งองค์กรบริหารในการก่อสร้างศึกษาความ
เป็นไปได้ ขั้นตอนในฐานะสถาปนิก ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการกาหนดรูปแบบสถาปัตยกรรม การกาหนด
โครงสร้ า ง บทบาทและหน้ า ที่ ข องส านั ก งาน
ออกแบบ การวางแผน การควบคุม งานก่อสร้า ง
บทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ ค วบคุ ม งาน ผู้ ต รวจงาน
ก่อสร้าง แบบรูปรายการก่อสร้าง ระเบียบการจ้าง
สัญญาก่อสร้างขั้นตอนการควบคุม งานเทคนิคการ
ควบคุม งาน การเขียนรายงานการก่อสร้า ง และ
การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของงานในส านั ก งาน การ
วางแผนและแนวทางปฏิบัติเ พื่อบริหารสานั ก งาน

วางแผนภาคและการวางผังเมือง การออกแบบวาง
ผัง และการพัฒ นาชุ ม ชนเมื อง การใช้ที่ดิน ในเมื อ ง
การจราจรและขนส่ง
Urban design context, influences and factors of
developing city in physical, economics, structures,
social work and its environment, relationship
between city and its surroundings, process of city
and regional design, conceptual design of urban,
transportation, and urban conservation

ปิดรายวิชา

182443

การบริหารการก่อสร้าง
3(3-0-6) คาอธิบาย
Construction Management
รายวิชา
แนวทางการจัดการและการวางแผนพัฒนาโครงการ
ก่อสร้าง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค การวางแผน การพัฒนาระบบการบริหาร
และการจั ด การโครงการก่ อ สร้ า ง การเสวนาเชิง
สาธารณะวิจารณ์
Construction roles and works control of construction
management, analysis of strengths, weaknesses,
opportunities, and threats, planning of the
development of administrative system and
management of project, critical public seminar
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และโครงการก่อสร้า งไปสู่เ ป้า หมาย โดยแนวคิด
และวิธีก ารต่า งๆ เพื่อให้เ ป็ น ไปตามก าหนดเวลา
ประหยัดค่าใช้จ่าย คุณภาพของงาน ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ
In modern construction architects are essential to
understand the procedure, methods, technique
and even the efficiency in building utilizations, the
techniques of contracts and specifications writing,
budgetary management etc., are also involved
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน 3(1-4-4)
Basic Architectural Conservation
ศึ ก ษาเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ของการอนุ รั ก ษ์
ชุม ชนเมือง ประวัติค วามเป็ น มาของการอนุ รั ก ษ์
หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
อนุรัก ษ์ส ถาปั ต ยกรรม ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม มรดก
ทางวัฒนธรรมระดับเมือง และการวิเคราะห์คุณค่า
ความสาคั ญ ขององค์ ป ระกอบดั ง กล่ า ว ศึ ก ษา
ตัวอย่างการอนุรักษ์ระดับเมืองทั้งของประเทศไทย
และต่างประเทศ พร้อมทั้ง ศึก ษาเกี่ยวกับ องค์กร
กฎหมาย กระบวนการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม และ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ระดับเมือง
In modern economical aspect architects will confer
to the related authorities to conserve buildings
rather than demolishing them in many cases, for
the sake of cultural heritage conservations,

182443 การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน 3(1-4-4)
Basic Interior Design
พื้นฐานในการออกแบบภายในอาคาร พฤติกรรม
การใช้สอยของผู้ใช้อาคาร สัดส่วน ต่าง ๆ และการ
เคลื่ อ นไหวของมนุ ษ ย์ ที่ สั ม พั น ธ์ กับ การออกแบบ
รูปแบบเครื่องเรือน ที่โล่งว่าง ภายในและการสร้าง
บรรยากาศภายในจากการเลือกใช้วัสดุ พื้น ผิว สี
การให้แสงสว่าง การ ออกแบบเพื่อการผลิตเครื่อง
เรือนในระบบอุตสาหกรรม Introduction to interior
special design and decoration necessary for
professional architects, issues surrounding the
interior profession and the architects, principal of
shaping and planning interior spatiality, lighting

182444
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การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Conservation
ทฤษฎีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและแนวคิดมรดก
ทางวัฒนธรรมทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
การสารวจอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
สถาปั ต ยกรรม การปฏิ บั ติ ก ารส ารวจ รั ง วั ด การ
ตรวจสภาพอาคาร การจัด ท าแบบสถาปั ต ยกรรม
ข อ ง ส ภ า พ อ า ค า ร ใ น ปั จ จุ บั น ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ การศึก ษาและประเมิน เพื่อจัดลาดับ
การบู ร ณะอย่ า งสอดคล้ อ งกั บ ภู มิ ทั ศ นวัฒ น์ ธ รรม
การใช้วัสดุทดแทน การปรับเปลี่ยนพืน้ ที่ใช้สอย การ
เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโดยมี
ส่วนร่วมกับคนในชุมชน
Theory and concept of building conservation in
Thailand and abroad, building survey, historical and
architectural value, surveying, measurement,
building inspector, building report by computer,
building conservation study and assessment
includes cultural landscape, renewable materials,
renovation and recommendation of building
conservation to community
การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Interior Design
พืน้ ฐานในการออกแบบภายในอาคาร พฤติกรรมการ
ใช้สอยของผู้ใช้อาคาร สัดส่วน และการเคลื่อนไหว
ของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับการออกแบบ องคประกอบ
และขั้นตอนของการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ภายใน รูปแบบเครื่องเรือน ที่โล่งว่างภายในและการ
สร้างบรรยากาศภายในจากการเลือกใช้วัสดุ พื้นผิว
สี การให้แสงสว่าง
Basic interior design, user behavior,
human scale, movement, in relation to interior
design, interior architecture elements and
processes, decorative materials, interior space and

ชื่อและคา
คาอธิบาย
รายวิชา

ชื่อและคา
คาอธิบาย
รายวิชา
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182447

182448

182541

design, colors, and decorative materials, and the
industry of interior architecture elements
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3(3-0-6)
Building Cost Estimate
หลั ก การและระบบการประมาณราคา การคิ ด
คานวณวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการ
ก่ อ สร้ า ง ตลอดจนการคิ ด ภาษี ก าไร และคิ ด
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
The practical concepts and manipulations of costestimation on materials, tools and labor works
including tax evaluation will be considered
การฝึกงาน
270 ชั่วโมง
Professional Training
ฝึกงานภาคปฏิบัติทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม สาขา
สถาปั ตยกรรมในสานั ก งานหรืองานภาคสนามที่
เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง
A 2 7 0 working hour-professional training at an
architecture firm in order to expose students to all
kings of hands-on experiences and knowledge in
the real architectural world
กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Practice
ขั้ น ตอนต่ า งๆ ในกระบวนการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ
สถาปั ต ยกรรม เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ว่ า จ้ า ง
ออกแบบการร่ า งแผนงาน การศึ ก ษาถึ ง ความ
เป็นไปได้ของโครงการ การกาหนดรายละเอียดของ
เนื้อที่ใช้สอย และงบประมาณการประสานงานกับ
วิศวกรสาขาต่างๆ การเสนอร่าง งานออกแบบ และ
การเขียนแบบก่อสร้าง การบริหารและการจัดการ
ภายในสานักงานสถาปนิก เทศบัญญัติและระเบียบ
การปฏิ บั ติ วิ ช าชีพ มารยาทในการปฏิ บั ติวิช าชีพ
การประกวดราคา การควบคุม งานก่อสร้า ง การ
ตรวจรั บ งานก่อ สร้ า งและการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลงานซึ่ ง แล้ ว เสร็ จ ในแต่ ล ะขั้ น ตอนนี้ จ ะเป็ น
การศึกษาถึงวิธีการทั้งในทฤษฎี และที่ใช้กันอยู่ใน
การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
Student will be informed over the architectural
professional
management,
budgetary,
professional fee and payment installation and the
related documents, moreover, the proper manner
in architectural professional practice and

182344

182447

182442

environments by materials, texture, colors, and
lighting
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3(3-0-6)
Building Cost Estimation
หลั ก การและระบบการประมาณราคาการคิ ด
คานวณวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างตลอดจนการคิดภาษี กาไร และคิดค่าใช้จา่ ย
อื่น ๆ ในการก่อสร้าง
Principles and systems of estimation, calculation,
labor cost, equipment and construction cost,
calculation of taxes, profits and other costs of
construction
การฝึกงาน
600 ชั่วโมง 6 หน่วยกิต
Professional Training
ฝึกงานภาคปฏิบัติทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม สาขา
สถาปั ต ยกรรมในสานั ก งานหรื อ งานภาคสนามที่
เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง
A 6 0 0 working hour-professional training at an
architecture firm in order to expose students to all
kings of hands-on experiences and knowledge in
the real architectural world
กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Practice
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และบัญญัติ
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นปั จ จุ บั น ขั้ น ตอนการขอ
อนุ ญ าตก่อสร้า ง การปฏิ บั ติวิช าชีพ จรรยาบรรณ
วิช าชีพทางสถาปั ต ยกรรม การบริห ารและจั ดการ
ภายในส านั ก งานสถาปนิ ก การจั ด ท าสั ญ ญาและ
ประกวดราคา
Building codes, ministerial rules and local
ordinances currently enforced, processes of
professional practice, professional practice,
professional code of ethics in architecture,
administration and management in architectural
offices, arrangement of signing contracts and joining
price competition

คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนจานวน
ชั่วโมงฝึงาน
และเป็น
รายวิชานับ
หน่วยกิต

คาอธิบาย
รายวิชา
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construction procedure, time- line execution and
budget control will be pertained
182542 สัมมนาสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Architectural Seminar
สัมมนาสถาปัตยกรรมในหัวข้อ และ/หรือศาสตร์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคิดและสร้างงานทาง
สถาปัตยกรรม
เพื่อประยุกต์และบูรณาการใน
วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง หัวข้อพิเศษ
ที่กาหนดต้องได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชาฯ
Seminar classes on modern and contemporary
architecture, synchronization and cooperation
works will be emphasized
กลุ่มวิชาเอก
1.2.2 วิชาเอกเลือก

182446

สัมมนา
1(0-2-1)
คาอธิบาย
Seminar
รายวิชา
การสั ม มนาในหั ว ข้ อ และ/หรื อ ศาสตร์ ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์และบูรณา
การในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง การจัด
สัมมนา การเป็นผู้บรรยายในการสัมมนา ทักษะการ
จัดเตรียมการสัมมนา
Seminar based on architecture topics, application
and integrating of advanced architecture, holding a
seminar, seminar management

182551

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล 3(2-25)
Universal Design
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ ตอบสนองการใช้
งานของคนทุ ก กลุ่ ม ในสั ง คม โดยค านึ ง ถึ ง ความ
สะดวกในการใช้ ง านและความปลอดภั ย สั ด ส่ ว น
ร่ า งกายมนุ ษ ย์ ใ นทุ ก กลุ่ ม ข้ อ จ ากั ด ในการใช้ ง าน
อาคารแต่ละประเภท การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
หลั ก การออกแบบสถาปั ต ยกรรมส าหรั บ ทุ ก กลุ่ม
และกฎหมายควบคุมอาคาร การปฏิบัติการออกแบบ
สถาปัตยกรรมพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกอาคาร
สาหรับคนทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
Principle of universal design related to function,
suitable and safety, human scale for all, condition
of functions of building, analysis and comparison to
principle of universal design and building codes,
architectural design on external and internal
building for all
การออกแบบอาคารเพื่อรองรับภัยพิบัติ 3(2-2-5)
Building Design for Disaster Supporting
แนวคิดและการออกแบบรูปทรงของสถาปัตยกรรม
และการวางผังกลุ่มอาคาร การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
และระบบรองรับภัยพิบัติของอาคารจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ธรณีพบิ ัติภัย อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภยั
เป็นต้น
Concept and form of architecture and
building planning, using materials and building
equipment, disaster system for disaster

182552

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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182553

182554

182451
182452
182453
182454
182455

182456

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
3(3-0-6)
Vernacular Architectur
สถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Architecture
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Architecture
วัฒนธรรมและคติความเชื่อล้านนา
3(3-0-6)
Culture and Belife of Lannna
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา
3(3-0-6)
Arts and Vernecular Architecture of Lanna
การออกแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Detail Specification Design of Architecture

preparedness for architecture, earthquake, flood,
windstorm and fire
การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและล้านนา
3(1-4-4)
Thai and Lanna Architecture Design
ที่มา สัดส่วน ความงาม และแนวทางการออกแบบ
อาคารและส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมไทยและ
ล้ า นนา การวิ เ คราะห์ แ ละประยุ ก ต์ ใ นการวางผั ง
โครงการ การจัดพืน้ ที่ใช้สอย และการกาหนดรูปทรง
และเอกลักษณ์ของอาคารอย่างสอดคล้องกับบริบท
และสุนทรียภาพ
Background, order, aesthetics of Thai and Lanna
architecture design and elements, analysis and
applying to planning, function, form, order and
identity to building with context and environments
ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ 3(2-2-5)
Landscape Architecture and Site Planning
การออกแบบภู มิส ถาปั ต ยกรรมในพื้น ที่ข นาดใหญ่
การวางผั ง ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายของภู มิ
ประเทศ ความลาดชัน พืน้ ที่ชมุ่ น้า พืน้ ที่ริมน้า การใช้
ประโยชน์พื้นที่นอกอาคารสาธารณะ การออกแบบ
โครงสร้ า งภู มิ ทั ศ น์ การประเมิ น ราคาก่ อสร้า งภู มิ
ทัศน์ การเลือกใช้พืชพรรณเพื่อส่งเสริมแนวคิดด้าน
ภูมิสถาปัตยกรรม
Landscape design in large area, layout, terrain,
wetland, slope, waterfront, landscape construction
and estimation, collecting plants to support a
concept of landscape architecture

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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182457

คอมพิวเตอร์เพื่อการแสดงงานสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Computer for Architectural Presentation
182458 การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Architecture Photograph
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
182448 การฝึกงาน
270 ชั่วโมง
Professional Training

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

182447

การฝึกงาน
Professional Training

600 ชั่วโมง

เพิ่มชั่วโมง
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชันปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ *
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวติ และสุขภาพ
181111 สุนทรียศาสตร์
182121 การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
รวม
* เลือกเพียง 1 วิชา
ภาคการศึกษาปลาย
001112 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
005173 ทักษะชีวติ
182111 ออกแบบพืน้ ฐานทางสถาปัตยกรรม

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(1-4-4)
18 หน่วยกิต

001102
004101
182111
182112
182113
182131

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561
ชันปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง
ออกแบบพืน้ ฐาน
วัสดุก่อสร้างเบือ้ งต้น
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

182122

เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง

1(0-3-2)

182114

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การใช้ภาษาไทย
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย

182123

การศึกษาและสารวจพื้นที่ตั้งทาง
สถาปัตยกรรม
กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม

3(2-2-5)

182121

ออกแบบพืน้ ฐานสถาปัตยกรรม

3(2-2-5)

1(0-2-1)
18 หน่วยกิต

182132

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
รวม

3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

004XXX

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

001103
001101
003202
146200

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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00xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชันปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
เกณฑ์และแนวความคิดในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
คอมพิวเตอร์พ้นื ฐานเพื่อการเขียน
แบบ 1
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร
1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

00xxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

182211
182212
182221
182231

รวม

3(2-2-5)

001204

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561
ชันปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

6(1-10-7)
3(1-4-4)

002202
003201

สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

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

3(2-2-5)

182211

3(3-0-6)

3(x-x-x)

182221

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ล้านนา
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1

3(x-x-x)

182231

การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง
อาคาร 1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

3(2-2-5)

3(2-2-5)

21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

3(2-2-5)

6(1-10-7)

21 หน่วยกิต

182213

ออกแบบสถาปัตยกรรม 2

6(1-10-7)

004201

182222

คอมพิวเตอร์พ้นื ฐานเพื่อการเขียน
แบบ 2
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

3(1-4-4)

002201

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
พลเมืองใจอาสา

3(3-0-6)

182212

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1

3(3-0-6)

3(2-2-5)

182222

ออกแบบสถาปัตยกรรม 2

6(1-10-7)

3(1-4-4)

182232

3(2-2-5)

3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

182233

การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง
อาคาร 2
ระบบอาคารและสิง่ แวดล้อม 1
รวม

182223
182232
182241
00xxxx

การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร
2
ภูมิสถาปัตยกรรมขั้นพืน้ ฐาน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
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182311

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชันปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรม 3

6(1-10-7)

182311

182321

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย

3(3-0-6)

182312

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561
ชันปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2

182331

การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร
3
สถิตยศาสตร์และโครงสร้าง
สถาปัตยกรรม
ระบบอาคารและสิง่ แวดล้อม 1

3(2-2-5)

182321

ออกแบบสถาปัตยกรรม 3

3(3-0-6)

182331

3(3-0-6)

182332

การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง
อาคาร 3
ระบบอาคารและสิง่ แวดล้อม 2

182332
182333

รวม

18 หน่วยกิต

รวม

182312
182334

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
ระบบอาคารและสิง่ แวดล้อม 2

6(1-10-7)
3(3-0-6)

182322
182341

182335
182341

การรังวัดงานสถาปัตยกรรม
การวางผังเมืองเบือ้ งต้น

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

182342
182343

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

182344
xxxxxx

รวม

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
คอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอแบบ
ทางสถาปัตยกรรม
พืน้ ฐานการออกแบบภายใน
พืน้ ฐานการออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(1-4-4)
3(3-0-6)
6(1-10-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
6(1-10-7)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต
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182411

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชันปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5

6(1-10-7)

182421

182431

แสงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

182431

182447
xxxxxx

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
วิชาเลือกเสรี

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

182441
182442
182443

15 หน่วยกิต

182412
182441
182442
182443

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
การบริหารการก่อสร้าง
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน
รวม
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
การฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า270ชม.)
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

15 หน่วยกิต

182448

6(1-10-7)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

6

182447

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561
ชันปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในงาน
สถาปัตยกรรม
ผังเมืองและการออกแบบผังเมือง
กฎหมายและการปฏิบัติวชิ าชีพ
การบริหารการก่อสร้าง
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า600ชม.)

รวม
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
182444
182445
182446

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

6(1-10-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิค

6 หน่วยกิต
3(1-4-4)

6 หน่วยกิต

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประยุกต์
สัมมนา
รวม

182511
182541
182542

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชันปีท่ี 5
ภาคการศึกษาต้น
เตรียมวิทยานิพนธ์
กฎหมายและการปฏิบัติวชิ าชีพ
สัมมนา

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

182521
182xxx
182xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561
ชันปีท่ี 5
ภาคการศึกษาต้น
เตรียมวิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

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

182xxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

182xxx

วิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
รวม

3(x-x-x)
13 หน่วยกิต

รวม

15 หน่วยกิต

9
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
รวม

9
19 หน่วยกิต

รวม

182512

182512

3(2-2-5)
1(0-2-1)
7 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

109

110

111

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

112

113

114

115

116

117

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด
Mr.Kiattisak Saisaard
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด
16401000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 3358
09 6692 6696
Email
kaittisak.sa@up.ac.th
เลขที่ใบอนุญาต
ภ-สถ 20149
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2557
พ.ศ.2553

Master of Science (Historic Building Conservation)
Kingston University, United Kingdom
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิจัย
ภัคธิมา วังยาว, และเกียรติศักดิ์ ใสสอาด. (2560). การรื้อฟื้นลักษณะทางกายภาพ
ของย่านการค้าเมืองพะเยา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านประวัติศาสตร์
ของพื้ น ที่ แ ละเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม.
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 164.
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ประวัติ
นาย วรินทร์ รวมสาราญ
Mr.Varin Ruamsamran
ชื่อ-สกุล
นายวรินทร์ รวมสาราญ
รหัสประจาตัวประชาชน
11008000xxxxx
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
สถานที่งาน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 3358
08 1824 5419
Email
ae_arch999@hotmail.com
เลขที่ใบอนุญาต
ภ-สถ 12006
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2554
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2550
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
ผลงานวิจัย
นายวรินทร์ รวมสาราญ, (2560). รายงานการวิจัยการสื่อความหมายคติสัญลักษณ์
และรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรม วิหารพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคา
และพระธาตุจอมทอง ที่สัมพันธ์กับ บริบทเวียงพระธาตุจอมทองและ
บริบทพื้นทีกลุ่มโบราณสถานวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 218.

120

ประวัติ
นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ
Mr.Suthee Mekboonsonglap
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่งาน

นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ
35699001xxxxx
อาจารย์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ท่ตี ิดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 3358
09 4607 7227
Email
teely1111@gmail.com
เลขที่ใบอนุญาต
ภ-สถ 11124
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2555
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2549
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ
นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ. (2559). การสร้างการตระหนักรู้ในด้านประวัติศาสตร์พ้ืนที่
แก่ ค นในชุ ม ชนย่ า นหนองระบู ต าบลเวี ย ง อ าเภอเมื อ งพะเยา .
วารสารวิ ช าการการออกแบบสภาพแวดล้ อม คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 3(2), 50-71.
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ผลงานวิจัย
นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ. (2560). การรื้อฟื้นองค์ประกอบของเวียงโบราณของเมือง
พะเยาในความนึ ก คิ ด ของประชาชนเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาเวียงพะเยา เวียงน้าเต้า และเวียง
พระธาตุจอมทอง. กรุงเทพฯ: สานัก งานกองทุนสนับ สนุนการวิ จั ย
(สกว.), 143.

122

ประวัติ
นางภัคธิมา วังยาว
Mrs.Phakthima Wangyao
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่งาน

นางภัคธิมา วังยาว
32007003XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ท่ตี ิดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 3358
08 5903 8051
Email
v_phak@hotmail.com
เลขที่ใบอนุญาต
ภ-สถ 13116
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2554
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2550
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ผลงานวิจัย
ภัคธิมา วังยาว, และเกียรติศักดิ์ ใสสอาด. (2560). การรื้อฟื้นลักษณะทางกายภาพ
ของย่านการค้าเมืองพะเยา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านประวัติศาสตร์
ของพื้ น ที่ แ ละเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม.
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 164.

123

ประวัติ
นางสาวสาวิตรี นุกูล
Miss.Sawittree Nukul
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นางสาวสาวิตรี นุกูล
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สถานที่งาน

35799002XXXXX
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ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
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สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
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พ.ศ.2550
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ผลงานวิจัย
สาวิตรี นุกูล, และอาริสรา นุกูล. (2560). แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทาง
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

1

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด*

16401000xxxxx

อาจารย์

M.Sc.
สถ.บ.

Historic Building Conservation
สถาปัตยกรรม

Kingston University, UK
มหาวิทยาลัยนเรศวร

60

120

450

510

750

2

นายวรินทร์ รวมสาราญ*

13099002XXXXX

อาจารย์

สถ.ม.
สถ.บ.

สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

120

450

450

450

690

3

นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ*

35699001XXXXX

อาจารย์

สถ.ม.
สถ.บ.

สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

-

330

330

570

4

นางภัคธิมา วังยาว*

32007003XXXXX

อาจารย์

สถ.ม.
สถ.บ.

สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

60

390

390

390

630

5

นางสาวสาวิตรี นุกูล*

35799002XXXXX

อาจารย์

สถ.ม.
สถ.บ.

สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

60

60

450

450

690

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา)

2561 2562 2563 2564 2565

