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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0503
ภาษาไทย
: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Architecture Program in Interior
Architecture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
(ไม่ม)ี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 166(6) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
(ไม่มี)
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ ป ริ ญ ญาสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (สถาปั ต ยกรรมภายใน)
มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2565
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน พ.ศ.
2558
6.2 คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 21(9)/2564 วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
6.6 สภาวิชาชีพ.....................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและตามมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2568
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 สถาปนิ ก ภายใน นั ก ตกแต่ ง ภายใน มั ณ ฑนากร (ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ระดับภาคีสถาปนิกประเภท ก)
8.2 สถาปนิก (ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
ระดับภาคีสถาปนิกประเภท ง)
8.3 ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ผูป้ ระมาณราคา
8.4 ผูป้ ระสานงานโครงการทางสถาปัตยกรรมภายใน
8.5 นักวิจัย หรือผูช้ ่วยวิจัยทางสถาปัตยกรรมภายใน

9.ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

5.

ชื่อ – สกุล
นางนิลุบล ปุระพรหม

นายบรรเจิด ศรีมูล

นางสาวชนกพร อ้วนสุชาติ

นางสาวพสุ สุวภาพ

นางสาวเมธิศา ถวิลวงค์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
15099001XXXXX

15012000XXXXX

15799000XXXXX

15099001XXXXX

156030017XXXX

ใบประกอบ
วิชาชีพ
ภ-สน. 607

ภ-สน.1484

ภ-สน. 752

ภ-สน. 298

ภ-สน.1784

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
สถาบั น เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ
ทหาร ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหาร ลาดกระบัง
สถาบั น เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ
ทหาร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถ.ม.

สถาปัตยกรรมภายใน

ค.อ.บ.

สถาปัตยกรรมภายใน

สถ.ม.

สถาปัตยกรรมภายใน

สถ.บ.

สถาปัตยกรรมภายใน

อาจารย์

สถ.ม.

อาจารย์

สถ.บ.
สถ.ม.

อาจารย์

สถ.บ.
สถ.ม.

สถาปัตยกรรมภายใน สถาบั น เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ
ทหาร ลาดกระบัง
สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาปัตยกรรมภายใน สถาบั น เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ
ทหาร ลาดกระบัง
สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาปัตยกรรมภายใน สถาบั น เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ
ทหารลาดกระบัง
สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์

สถ.บ.
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ปี
2553
2549
2257
2552
2557
2552
2557
2551
2561
2558
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปรับ ปรุงหลั ก สู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
ภายใน ใช้การพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561- พ.ศ.2580 (ฉบับราช
กิจจานุเบกษา) เป็นสาคัญ ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ชาตินั้น ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของประเทศ
ไทยไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่งชาติฉ บับ ที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ที่ไ ด้ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาศัก ยภาพ
มนุษย์ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เพื่อพัฒนาจากรากเง้าทางเศรษฐกิจ โดยรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุงนั้น มุ่งเน้นการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บัณฑิตที่เรียนจบใน
หลักสูตร ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะจาเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถต่อยอดอัตลักษณ์
วัฒนธรรม ประเพณีอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
และสถาปัตยกรรมภายในที่สามารถก่อสร้างได้ จริง ภายใต้การตระหนักถึงผลกระทบที่มตี ่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ บริ บ ทของพื้ น ที่ ใ ช้ ง าน ผ่ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ห ลากหลายเพื่ อ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้ผลงานพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่ ง ขั น ให้ ค นรุ่ น ใหม่ ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเชิ ง ประยุ ก ต์ จ ากคุ ณ ค่ า ทางอั ต ลั ก ษณ์
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตประจาท้องถิ่นตามลักษณะโดดเด่นของสถานที่ตั้ง เพื่อการ
พัฒนาสังคมเข้าสู่โลกยุคใหม่ ด้วยการผสานองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเข้ากับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังระบุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561- พ.ศ.2580 (ฉบับราช
กิจจานุเบกษา) ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วย
การ “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”

6

โดยการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน หลักสูตร 2565 มีเป้าหมายเพื่อสร้างบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่สามารถ
นาคุณค่าอัตลักษณ์จากมรดกทางวัฒนธรรม มาพัฒนาด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการ
ก่ อ สร้ า งประกอบกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ต อลที่ ทั น สมั ย รั ง สรรค์ ใ ห้ เ กิ ด ผลงานทาง
สถาปัตยกรรมภายในที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ
กิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร นอกจากพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ.2561- พ.ศ.2580 (ฉบั บ ราชกิ จ จานุ เ บกษา) ร่ ว มกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แล้ ว นั้ น ส านั ก งานสภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ยังได้กาหนดทิศทางนโยบายพัฒนากาลังคน
ของประเทศ พ.ศ.2563-2567 ในด้านการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ได้ปรับคุณภาพหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น มีองค์ความรู้
ด้านการประกอบวิชาชีพที่หลากหลายภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
และผลิตกาลังคนซึ่งเป็นบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของประเทศด้วยการนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่หลากหลาย ตอบสนองนโยบายชาติที่ต้องการเตรียมความพร้อมแก่ประชากรใน
ศตวรรษที่ 21
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
หลั ก สู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลัก สูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2565 มีแนวทางการปรับหลักสูตร ที่ตอบรับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา
5 ด้าน คือ
1. ผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 21 ที่มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ
2. วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
3. บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
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4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย สามารถนาไปใช้
ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ
5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
ด้วยการจัดการเรียนรู้ภายในหลักสูตรที่นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่ อผลิตคนไทย
ในศตวรรษที่ 21 ที่ มี ม าตรฐานทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ สามารถสร้ า งผลงานทาง
สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ชุมชนได้ ดังปณิธาณ
ที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วา่ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอื่นของสถาบัน
หลักสูตรนี้มีการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต และมีการ
เรียนในหมวดวิชาพื้นฐาน โดยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน 3 หน่วยกิต และ
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต จานวน 3 หน่วยกิต โดยจาแนกหมวดและรายวิชาที่สัมพันธ์กับ
หลักสูตรอื่นได้ดงั นี้
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตร
อื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
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2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

003101
003102
003203
003204
003305
003306

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(1-2-3)

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
15
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
บูรณาการความรู้สนู่ วัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

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

รวม 30 หน่วยกิต
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
181226 สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศิลปะ
Aesthetic and Theory of Art

3(2-2-5)
รวม 3 หน่วยกิต
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13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
รวม 3 หน่วยกิต

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
(ไม่มี)
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
(ไม่มี)
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
และได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน
คณบดีเป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการ
สอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการด าเนิน งานหมวดวิ ช าศึก ษาทั่วไป โดยมี รองอธิก ารบดี ฝ่ า ย
วิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็น
กรรมการและเลขานุ ก าร ท าหน้ า ที่ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอน ก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หลั ก สู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 มีการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะด้าน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้
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1) แต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบไปด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร
และประธานหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผน พัฒนา จัดการการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2) ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยระบบ AUN – QA ในทุกปีการศึกษา
เพื่อประเมินคุณภาพและวางแผนการปรับปรุงทุกปีการศึกษา
3) วางแผนและด าเนินการปรับ ปรุงหลัก สูตรตามรอบระยะเวลาของหลั ก สู ต ร
รวมทั้งการปิดหลักสูตร
4) บริหารหลักสูตร โดยควบคุม ติดตามให้นิสิตมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามปรัชญา
ของหลักสูตรและมาตรฐานทางวิชาชีพ
5) กากับให้มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) รายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ. 6) รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ. 7) ในเวลาที่กาหนด
6) กากับให้มีการดาเนินการเพื่อให้ได้การรับรองหลักสูตรและการรับรองปริญญา
จากสภาสถาปนิก
7) ในรายวิชาประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทาหน้าที่กากับดูแล
เนื้ อ หาในการสอน การจั ด ตารางเรี ย น และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องรายวิ ช า
ประสานงาน/ช่ ว ยประสานงานกั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในสาขาวิ ช าและอาจารย์ ผู้ แ ทนจาก
สาขาวิชา/คณะวิชาอื่น หรือสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
บูรณาการศาสตรความรู้ วิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก และวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ภายในที่ ไ ด้ ม าตรฐาน สามารถสรรสร้ า งผลงานที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ร่ ว มกั บ องค์ค วามรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
ชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
ปั จ จุ บั น โลกก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค ดิ ส รั ป ชั่ น เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
รวมถึงสภาวะแวดล้อม รูปแบบการศึกษา การจ้างงาน และการประกอบวิชาชีพหลายแขนง
มีการเปลี่ยนไป ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในให้มีความยืดหยุ่น
ด้ า นการประกอบวิ ช าชี พ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของวงการสถาปัตยกรรมในอนาคต
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตรแห่ง
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม คือ สถาปัตยกรรมหลัก ร่วมกับ สถาปัตยกรรมภายใน อย่าง
เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2563 เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมหลักอาคารขนาดเล็กถึง
อาคารสาธารณะขนาดกลาง และสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารขนาดเล็ก
จนถึงอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ที่ผสานความรู้ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายได้
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ผ่ า นการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต ร สามารถสอบใบประกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับ ภาคีสถาปนิกประเภท ง. และ ใบ
ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ระดับภาคีสถาปนิก
ประเภท ก. ได้ตามเงื่อนไขที่สภาวิชาชีพกาหนด อันนามาสู่การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้ในศาสตร
วิชาชีพสถาปัตยกรรม ทีพ่ ร้อมด้วยทักษะรวมถึงสมรรถนะในการเป็นสถาปนิก และสถาปนิก
ภายใน สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน และมีทางเลือกใน
การประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม มี
สานึกสาธารณะ สร้างผลงานโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้ าน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อชุมชนรวมถึงสังคมโดยรวม
1.3.2 มี ค วามสามารถสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางสถาปั ต ยกรรม หลั ก และ
สถาปัตยกรรมภายใน ให้เ กิ ด คุณค่าใหม่ต่อยอดภูมิปัญ ญาอัตลัก ษณ์ วัฒนธรรมประจ า
ท้องถิ่นได้
1.3.3 มีความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก และสถาปัตยกรรมภายใน
สามารถบูรณาการองค์ ค วามรู้ใ นศาสตร์ เ พื่อ รัง สรรค์ ผลงานตามมาตรฐานทางวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุมที่กาหนดไว้ได้
1.3.4 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด
อย่างเป็นระบบ สามารถวิเ คราะห์ปัญ หา ประยุ ก ต์ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิจิทัลที่หลากหลายมา
ผลิตผลงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้
1.3.5 มีความสามารถทางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นาและผู้ตาม
สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูไ้ ด้
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตร
ปรับ ปรุง ใช้ก ารจัด การศึก ษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ที่เ น้นผู้เ รีย นเป็น
ศูนย์กลาง โดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ “ ผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปั ตยกรรมหลักระดับภาคีสถาปนิกประเภท ง. และ
ประกอบวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม สาขาสถาปั ต ยกรรมภายใน ระดั บ ภาคี
สถาปนิกประเภท ก. ” ได้
โดยมี ก ารก าหนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes) ซึ่ ง
ครอบคลุ ม ไปด้ ว ยความรู้ ทั ก ษะทั่ ว ไป (Generic Knowledge & Skills) ทั ก ษะเฉพาะของ
หลักสูตร (Specific Knowledge & Skills) รวมถึงทัศนคติที่ดีทางวิชาชีพ ซึ่งสามารถจาแนก
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาที่ศึกษาตลอดทั้งหลักสูตร (Program Learning Outcomes:
PLOs) ได้ดังนี้
PLO1: ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร การนาเสนอผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO2: ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลสาหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก และ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในได้ อย่างรูเ้ ท่าทัน
PLO3: ผู้เ รีย นสามารถจัด การชีวิ ต ตนเองอย่ า งมี คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมแสดงออกซึ่ ง
จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม สาขาสถาปั ต ยกรรมหลั ก และสาขา
สถาปัตยกรรมภายใน
PLO4: ผู้ เ รี ย นสามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น สามารถท างานเป็ น ที ม และแสดงออกถึ ง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
PLO5: ผูเ้ รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
PLO6: ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมหลัก และสถาปัตยกรรม
ภายในได้
PLO7: ผู้ เ รี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานทางสถาปั ต ยกรรมหลั ก และ
สถาปัตยกรรมภายใน เพื่อการสร้างสรรผลงานได้
PLO8: ผู้ เ รี ย นสามารถออกแบบนวั ต กรรมทางวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมหลั ก และ
สถาปัตยกรรมภายใน ทีค่ านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. การพัฒนาหลักสูตร
มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ พร้อม
รั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อง โ ล ก
ยุ ค ดิ ส รั ป ชั่ น โดยมี อ งค์ ป ระกอบ
พิจารณาเพื่อการพัฒนา คือ
1) พันธกิจของมหาวิทยาลัย
พะเยา
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579
3) แผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่สบิ
สอง พ.ศ.2560-2564
5) ความต้องการของผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียของหลักสูตร
2. การพัฒนาอาจารย์
มีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
คือ
1) ด้านคุณภาพผลงานวิชาการ
2) ด้านคุณภาพการสอน

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1) จั ด การประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพ
1) รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ภายในหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
โดยหลักสูตรได้รับการประเมิน
เป็นประจาทุกปีการศึกษา
มาตรฐานในระดับดีข้นึ ไป
2) จั ด ก า ร รั บ ร อ ง ป ริ ญ ญ า ใ นก า ร
2) เอกสารการรั บรองปริ ญ ญาใน
ประกอบวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรม
ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
ค ว บ คุ ม ฯ โ ด ย ส ภ า วิ ช า ชี พ ทุ ก
สถาปัตยกรรมควบคุมฯ
5 ปี
3) เอกสารหลั ก สู ต รฉบั บ ปรุ ง ที่
3) จัดการปรับปรุงหลักสูตรทุก 6 ปี
ได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมการ
1) บทความวิ ช าการที่ ไ ด้ น าเสนอ
ผ ลิ ต ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ ไ ด้
หรื อ ตี พิ ม พ์ ในการประชุ ม
มาตรฐาน
วิชาการ หรือวารสารระดับชาติ
2. จัดโครงการบูรณาการการเรียนการ
หรือนานาชาติ ที่ได้มาตรฐาน
สอนเข้ากับงานวิจัย
2) รายงานผลการวิจัยที่บูรณาการ
3. ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม อบรมเชิง
ร่วมกับการเรียนการสอน
ปฏิบัตกิ าร และศึกษาดูงาน
3) รายงานผล หรือประกาศนียบัตร
4. ประเมินรายวิชาและผู้สอนทุ ก ภาค
ที่ได้จากการเข้าอบรมต่างๆ
การศึกษา
ผ ล ประ เมิ น รา ยวิชา ใ นก า ร
วิ พ า ก ษ์ ห ลั ก สู ต ร ทุ ก ภ า ค
การศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในชั้นปีที่ 4 1 ภาคการศึกษา 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน เมษายน – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษามัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรี
หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น สู ง ทั้ ง ในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ ซึ่ ง สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่ เ คยต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่
ความผิดที่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ
ความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามประกาศการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวด้านการเรียนปฏิบัติวิชาชีพในระบบมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมปรับพืน้ ฐานทางวิชาชีพก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์สาหรับ
นิสติ แรกเข้า
2.4.2 จั ด กิ จ กรรมสานสั ม พัน ธ์พี่ น้ อ งเพื่อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์
ระหว่างรุน่ พี่และรุ่นน้องที่เข้าศึกษาปีแรก
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2565

2566

2567

2568

2569

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5

50

50
50

50
50
50

50
50
50
50

รวม

50

100

150

200

50
50
50
50
50
250
50

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ

หมวด
รายรับ

2565

2566

2567

2568

2569

ค่าลงทะเบียน

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

รวมรายรับ

900,000

1,800,000

2,700,000

3,600,000

4,500,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2565

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
2,053,800
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน 77,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
46,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
69,000
3.งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
575,000
4. งบเงินอุดหนุน
205,000
รวมรายจ่าย
3,025,800
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
12,104

2566

2567

2568

2569

2,156,490

2,264,315

2,377,531

2,496,408

88,550
52,900
79,350

101,833
60,835
91,253

117,108
69,960
104,941

134,674
80,454
120,682

661,250
235,750
3,274,290
13,097

760,438
271,112
3,549,786
14,200

874,504
311,779
3,855,823
15,424

1,005,680
358,546
4,196,444
16,786

2.7 ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี
พ.ศ. 2561 และต้องเป็นไปตามระเบียบของสภาสถาปนิก
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 166(6) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรใหม่

หลักสูตรปรับปรุง

ของ อว.

ของสภาสถาปนิก

พ.ศ. 2558

พ.ศ.2565

(หลักสูตร 5 ปี )

(หลักสูตรเดิม)

(หลักสูตรปรับปรุง)

ไม่กาหนด

30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
-

124 หน่วยกิต

130 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
ไม่กาหนด

24 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
100 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
106 หน่วยกิต
106 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
-

ไม่กาหนด

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วย

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

กิต

(270 ชั่วโมง)

(270 ชั่วโมง)

160(6) หน่วยกิต

166(6) หน่วยกิต

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต

1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 72
หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน
2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานศิลปะ
2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
1. กลุ่มวิชาหลักสาขา
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
3. กลุ่มวิชาสนับสนุน
2.3 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

24 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

96 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
001101
001102
001103
001104
001205

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
English for Daily Life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication

12 หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
003203
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)
2(0-4-2)
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003204
003305

003306

การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
2. หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

184122

184123
184124
181226
184321
184322
146200

3(2-2-5)

3(0-6-3)

ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน

184121

1(0-2-1)

การเขียนภาพ
Drawing and Painting
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ
และการออกแบบพืน้ ฐาน
Composition Art and Fundamental Design
เทคนิคการเขียนแบบ
Technical Drawing
การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architecture Drawing
สุนทรียศาสตร์ และทฤษฎีทางศิลปะ
Aesthetic and Theory of Art
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
History of Interior Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
History of Thai Architecture
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

24 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)

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

ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

จานวน 106 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาหลักสาขา

จานวน 60 หน่วยกิต

184111

184211
184213
184311
184313
184212
184214
184312
184314
184411
184215

การออกแบบพื้ นฐานสถาปัต ยกรรม และ
สถาปัตยกรรมภายใน
Fundamental Architectural Design and
Interior Architectural Design
การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Architectural Design l
การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Architectural Design ll
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
Architectural Design lll
การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design lV
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Design l
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Design ll
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Design lll
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architectural Design lV
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architectural Design V
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบ
Design Criterion and Concepts

5(2-4-6)

5(1-8-6)
5(1-8-6)
5(1-8-6)
5(1-8-6)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
5(1-8-6)
2(2-0-4)
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184511
184512

เตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
วิทยานิพนธ์
Thesis

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
184131
184231
184232
184331
184332
184233
184431
184432
184433

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
Structure and System in Architecture
การก่อสร้าง และเทคโนโลยีอาคาร 1
Construction and Building Technology l
การก่อสร้าง และเทคโนโลยีอาคาร 2
Construction and Building Technology ll
การก่อสร้าง และเทคโนโลยีอาคาร 3
Construction and Building Technology lll
วัสดุ และอุปกรณ์อาคาร
Materials and Technologies Building
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Structure
การออกแบบแสงสว่าง
Lighting Design
วัสดุและวิธีใช้
Materials and Usages
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Design

3. กลุ่มวิชาสนับสนุน
184241

คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
Computer for Drawing

3(0-6-5)
9(0-27-14)
จานวน 27 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
จานวน 19 หน่วยกิต
3(1-4-4)
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184341

184342
184441

184442
184443
184541

คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การออกแบบและการ
นาเสนอผลงาน
Computer for Design and Presentation
การอนุรักษ์และการปรับปรุงอาคาร
Conservation and Renovation Building
การประมาณราคาทางสถาปั ต ยกรรม
ภายใน
Cost Estimate for Interior Architectural
Design
การบริหารการจัดการการก่อสร้าง
Construction Management
กฎหมายและประกอบวิชาชีพ
Law and Professional Practice
สัมมนา
Seminar

3(1-4-4)

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

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
184444
การฝึกงานวิชาชีพ
Professional Training

จานวน 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001103
002101
003101
184121
184122

184123

ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
Technology Usage in Digital Age
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
การเขียนภาพ
Drawing and Painting
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะและ การออกแบบ
พื้นฐาน
Composition Art and Fundamental Design
เทคนิคการเขียนแบบ
Technical Drawing
รวม

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

3(1-4-4)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001102
001104
002102
003102
184111

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
การออกแบบพื้นฐานสถาปัตยกรรม และ
สถาปัตยกรรมภายใน
Fundamental Architectural Design and Interior
Architectural Design

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
5(2-2-4)
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184124
184131

การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architecture Drawing
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
Structure and System in Architecture
รวม

3(1-4-4)
3(2-2-5)
20 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001205
003203
184211
184211
181226
184231

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Architectural Design l
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Design l
สุนทรียศาสตร์ และทฤษฎีทางศิลปะ
Aesthetic and Theory of Art
การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 1
Construction and Building Technology l

3(2-2-5)

รวม

20 หน่วยกิต

2(0-4-3)
5(1-8-6)
4(1-6-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาปลาย
003204
184213
184214
184215

การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community Management
การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Architectural Design ll
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Design ll
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบ
Design Criterion and Concepts

1(0-2-1)
5(1-8-6)
4(1-6-5)
2(2-0-4)
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184232
184233
184241

การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 2
Construction and Building Technology ll
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Structure
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
Computer for Drawing
รวม

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

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
003305

184311
184312
184331
184332
184341

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
Architectural Design lll
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Design lll
การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 3
Construction and Building Technology lll
วัสดุ และอุปกรณ์อาคาร
Materials and Technologies Building
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการนาเสนอ
ผลงาน
Computer for Design and Presentation
รวม

3(2-2-5)

5(1-8-6)
4(1-6-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
184313
184314
184321

การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design lV
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architectural Design lV
ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
History of Interior Architecture

5(1-8-6)
4(1-6-5)
3(3-0-6)
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146200
184322
184342

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมไทย
History of Thai Architecture
การอนุรักษ์และการปรับปรุงอาคาร
Conservation and Renovation Building
รวม

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

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
003306
184411
184431
184432
184441
xxxxxx

บูรณาการความรู้สนู่ วัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architectural Design V
การออกแบบแสงสว่าง
Lighting Design
วัสดุและวิธีใช้
Materials and Usages
การประมาณราคาสถาปัตยกรรมภายใน
Cost Estimate for Interior Architectural Design
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(0-6-3)
5(1-8-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
184433
184442
184443

การออกแบบเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Design
การบริหารการจัดการการก่อสร้าง
Construction Management
กฎหมายและประกอบวิชาชีพ
Law and Professional Practice

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

วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(2-2-5)
รวม

12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
184444

ฝึกงาน 270 ชั่วโมง

6 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

6 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 5
ภาคการศึกษาต้น
184511
184541

เตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
สัมมนา
Seminar

3(0-6-5)
1(0-2-1)
รวม

4 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
184512

วิทยานิพนธ์
Thesis

9(0-27-14)
รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน

2(2-0-4)

Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด
การเขียน ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing
in Thai for delivering message, proper daily life communication
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ

1(0-2-1)

Thai for Academic Purposes
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขี ยน บูรณาการร่วมกับ
ศาสตร์อ่นื การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields,
producing academic works
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน

3(2-2-5)

English for Daily Life
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การสื่ อ สารข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ตนเองและผู้ อื่ น ใน
ชีวติ ประจาวัน Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and
grammar, English usage in listening, speaking, reading and writing for communicating
basic information regarding self and others in daily life context
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

English for Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆรอบตัว
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Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar,
English usage in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar
situations and describing familiar matter
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ

3(2-2-5)

English for Academic and Professional Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in
listening, speaking, reading and writing for communicating in academic and professional
contexts
002101 การใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล

1(0-2-1)

Technology Usage in Digital Age
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สานักงาน
หลั ก การท าธุ ร กรรมพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ เ ทคโนโลยี ท างคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์สานักงาน
Concepts of computer and internet technology, office software, principles of
electronic commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล

2(1-2-3)

Digital Intelligence Quotient
หลั ก กฎหมายและจริย ธรรมที่เ กี่ย วข้องกั บ เทคโนโลยีสารเทศ หลัก การสืบ ค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนาเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมี
จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of
information accessing and information, extracting information and presentation, ethical
communication according to laws concerning information technology and communication
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003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต

3(2-2-5)

Artistic for Life Management
ปรั ช ญาชี วิ ต การด ารงชี วิ ต บนความหลากหลายทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุ ขภาพทางกายและจิตใจ
บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทางานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การ
แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดงี าม กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of
life, Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living,
physical health, mental health management, roles and duties in cooperative works,
persuasion, proper code of morality and ethics, laws in daily life
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

3(2-2-5)

Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิด
อย่างสร้างสรรค์ หลักการทางานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
แนวคิดเพื่อการเติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
ทักษะการคิด ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการ
สื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จาเป็นสาหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วน
บุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative
thinking, collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development
of social skills, personality and expression in society, thinking skills, creative thinking,
communication skills and lifelong learning for future, personal financial skill
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003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม

2(0-4-2)

Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทางาน
ร่วมกันเป็นทีม จิตวิทยาการทางานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การ
กาหนดกลยุทธ์ และ การดาเนินการตามแผนในการทางานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเอง
ตามกฎหมายในการดารงชีวิตในสังคม การร่วมมือ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ ย นแปลง ความเป็ น พลเมื อ งที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และ
ความส าคั ญ ของเอกลั ก ษณ์ ที่ ดี ง ามของสั ง คมไทย การยอมรั บ ในความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ ื่น
Community learning skills, study of the culture and way of life of the community,
collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy
formulating and implementing plan in collaborative works, human rights and obligation,
cooperation and adaptability to changing environment, responsible citizens, awareness of
value and importance of Thai identity, acceptance of cultural diversity and respect for
others
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน

1(0-2-1)

Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความ
ปลอดภัยในการดารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดาเนิน
โครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นาด้านสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living,
searching for community’s environmental problems, collaborative planning and lauching
environmental health project in community, leadership in health, environment and
community
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล

3(2-2-5)

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้ พื้ น ฐานการเป็ น ผู้ ป ระกอบการยุ ค ดิ จิ ทั ล การวางแผนและท าธุ ร กรรม
ทางการเงินสาหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้
เครื่องมือวัดสาหรับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการ
สร้างผลงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุค
ดิจทิ ัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction
for entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for
digital age entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products
using design thinking process, ethics for digital age entrepreneurs
003306 บูรณาการสู่วิชาชีพ

3(0-6-3)

Integration into Profession
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การ
ออกแบบและสร้ า งนวั ต กรรมทางวิ ช าชี พ ด้ ว ยกระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ และการ
สร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from general education courses for
professional activities, designing and developing professional innovation using design
thinking process, creating concepts of professional innovations

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

English for Specific Proposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนิสิต
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading and writing
skills related to student’s field of study
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181226 สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศิลปะ

3(2-2-5)

Aesthetic and Theory of Art
ประวั ติศาสตร์วิธี คิด ในด้านสุนทรีย ศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานด้านการ
ออกแบบ มายาคติและวาทกรรมด้านศิลปะและการออกแบบ กระบวนการรับรู้และการ
สร้างสรรค์ในวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก
History of mindset in aesthetics, concepts and fundamental theories of design,
myths and discourses in art and design, process of perception and creation in western
and eastern cultures
184111 การออกแบบพื้นฐานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน

5(2-4-6)

Fundamentals Architectural Design and Interior Architectural Design
การศึ ก ษาการจั ด องค์ ป ระกอบเพื่ อ ก าหนดที่ ว่ า งที่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ ง านในงาน
ออกแบบสถาปั ต ยกรรม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพื้ น ที่ ภ ายใน ส ถาปั ต ยกรรม และ
สภาพแวดล้อมภายนอก ศึก ษาพฤติก รรมมนุษ ย์ ที่ว่างส่วนบุคคล สัดส่วนของร่างกาย
จิ ต วิ ท ยาสภาพแวดล้ อ ม สั ด ส่ ว นเครื่ อ งเรื อ น โปรแกรมเพื่ อ การออกแบบ ปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบพืน้ ฐานงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในจากโจทย์ที่กาหนดให้
Study of composition determination to space in architecture design, relationship
between interior space, architecture and exterior environment, human behavior study,
personal space, human body proportions, environmental psychology, furniture proportions,
programs for designing, standard architecture and interior architecture design for assigned
tasks
184121 การเขียนภาพ

3(1-4-4)

Drawing and Painting
การเขียนเส้น รูปทรงเลขาคณิต การวาดภาพศิลปะ การเขียนภาพหุ่นนิ่ง จัดส่วน
แสงและเงา การใช้สีน้า การเขียนทัศนียภาพภายนอก และภายใน ตามหลักองค์ประกอบที่
ทาให้เกิดความงาม
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Line drawings, geometric forms, art drawings, still life drawings, light and
shadow compositions, use of water colours, outside and inside perspective drawings
according to principles of composition to create beauty
184122 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ และการออกแบบพื้นฐาน

3(1-4-4)

Composition Art and Fundamentals Design
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ และการออกแบบพื้นฐาน หลักการพื้นฐานศิลปะ
จุดเส้น ระนาบ พืน้ ที่ว่าง แสงเงา ทฤษฎี การจัดองค์ประกอบในการออกแบบชิ้นงาน และสื่อ
ความหมายในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
Composition art and fundamentals design, basic principles of art, dot, line, plane,
space, light and shadow, theories composition determination in workpiece and meaning
attribution in 2 and 3 dimensional form
184123 เทคนิคการเขียนแบบ

3(1-4-4)

Technical Drawing
การใช้เครื่องมือเขียนแบบ หลักการเขียนแบบ การอ่านแบบ ฝึกปฏิบัติการเขียน
อักขระ และตัวเลข การเขียนภาพฉาย การใช้เครื่องมือเขียนทัศนียภาพภายนอก ทัศนียภาพ
ภายใน สัญลักษณ์ตามมาตรฐานทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน อย่างถูกต้อง
ตามหลักการ
Using technical drawing tools, principles of technical drawing, reading, character
and number drawing practice, orthogonal drawing, using drawing tools for outside and
inside perspective, correct architectural and interior architectural symbols
184124 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Interior Architectural Drawing
การเขีย นแบบ การเข้าไม้ การประสาน เครื่องเรือนประเภทลอยตัว การเขีย น
รายละเอียดผังพื้น ผนัง เพดาน การติดตั้งเครื่องเรือน รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม
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ภายใน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย ในอาคารขนาดเล็กประเภทบ้านพักอาศัย และปฏิบัติการ
ออกแบบเครื่องเรือนประเภทลอยตัวขนาดเล็ก
Architectural drawing joints, soldier, loose furniture, writing details, floor plan,
wall, ceiling, furniture installations, interior specifications, elevation, section, details of
small residential building and design loose furniture

184131 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

3(2-2-5)

Structure and System in Architecture
การศึกษา และปฏิบัติการ ส่วนประกอบอาคาร โครงสร้างอาคาร ไม้ คอนกรีต
หลั ก การเกี่ ย วกั บ แรง รู ป แบบการถ่า ยแรง กระจายน้ าหนั ก การเสี ย รู ป ของโครงสร้าง
เนื่องจากแรงกระทา การวิเคราะห์ โครงสร้างประเภทต่าง ๆ โครงสร้างพื้น บันได หลังคา
อาคารพั ก อาศัย ด้ว ยวิธี ก ารค านวณ และการท ากราฟิก ไดอะแกรมให้ถู ก ต้องตามหลัก
ทฤษฎี
Building components study and operation, building structure, wood, concrete,
principles of load, forms of load transfer, weight distribution, structural friction from action
force, analysis of different types of structure, floor structures, stairs, roofs, residential
buildings by using calculation and graphic diagrams correctly
184211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

5(1-8-6)

Architectural Design l
การออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารประเภทที่พักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย ด้วย
การวิเคราะห์และสั งเคราะห์แนวคิด เพื่อการกาหนดพื้นที่ใช้สอยทั้งภายในและภายนอก
อาคารที่ตอบสนองพฤติกรรมและการใช้งานของมนุษย์ โครงสร้างอาคาร และอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อม สาหรับอาคารขนาดพืน้ ที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร
Architecture design for condominium residential building type by analysing and
synthesizing concept interior and exterior space design, human behavior and usage,
building structure, environment effects for a building not exceeding 500 square meters
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184212 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1

4(1-6-5)

Interior Architectural Design l
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารประเภทที่พักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย
ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด พฤติกรรมและการใช้งาน ความต้องการพื้นที่ใช้
สอย ผลกระทบสภาพแวดล้อมที่ตั้ง ภายในอาคารขนาดพืน้ ที่ ไม่เกิน 100 ตารางเมตร ความ
สูงไม่เกิน 7 เมตร
Interior architecture design for condominium residential building type by
analyzing and synthesizing concept, user behavior, required useable space, relationship
to the location in a building with space no larger than 100 square meters and no taller
than 7 meters
184213 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2

5(1-8-6)

Architectural Design ll
การออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดเล็ก ประเภทสถานศึกษา ศูนย์
การเรีย นรู้ ห้องสมุด ด้ว ยการวิเ คราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด เพื่อ ก าหนดพื้นที่ใช้สอย
รูป ทรงอาคาร โครงสร้างอาคาร ความสัมพันธ์กั บ สภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้ง สาหรับ
อาคารขนาดพืน้ ที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
Architecture design a small-size public building, schools, learning centers,
libraries type by analyzing, synthesizing, concept, defining usable space, building form,
building structure, the relationship with surrounding environment for a building not
exceeding 1,000 square meters
184214 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2

4(1-6-5)

Interior Architectural Design ll
การออกแบบสถาปั ต ยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดเล็ ก ประเภท
สถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด คลินิกเวชกรรม ด้วยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ประเด็นปัญหา แสดงแนวคิด พฤติกรรมการใช้งาน ความต้องการพื้นที่ใช้สอย ผลกระทบ
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สภาพแวดล้อมที่ตั้ง ระบบและอุปกรณ์อาคารภายในอาคารขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 500 ตาราง
เมตร
Interior architecture of a small-size public building design schools, learning
centers, libraries, medical clinics type by analyzing and synthesizing issues, show ideas
on user behavior, requirements of space, effect on surrounding environment, system and
equipment in a building with an area not exceeding 500 square meters
184215 หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบ

2(2-0-4)

Criteria and Design Concepts
การศึกษาเกณฑ์การออกแบบ ปรัชญา แนวคิด อิทธิพล องค์ประกอบ และที่มา
ของงานสถาปัตยกรรม แนวคิดในการสร้างสรรค์และพัฒนาการ ในงานสถาปัตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมภายใน จากศตวรรษที่ 19 ถึงกลางศตวรรษที่ 20 ผ่านกรณีศึกษาที่สาคัญ
ระดับโลก
Study design criterions, philosophy, concepts, influences, elements and origin of
architecture, concepts in creativity and development in architecture and interior
architecture from the 19th century to mid-20th century through important international
case studies
184231 การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 1

3(2-2-5)

Construction and Building Technology l
การศึกษาโครงสร้างไม้ คุณสมบัติไม้ ส่วนประกอบอาคารไม้ รอยต่อ การรับ การ
กระจาย การถ่ายเทน้าหนักของอาคาร วิธีการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทฤษฎีเบื้องต้น
ของหน่วยแรงต่าง ๆ งานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ การคานวณขนาด
เครื่องปรับอากาศ สาหรับอาคารขนาดเล็กให้ถูกต้องตามหลักการ
Study wood structures, wood properties, components of wooden buildings,
joints, bearing, load bearing, load distribution, load transfer, reinforced concrete
construction methods, primary theories of types of loads, electrical system, sanitary
system, air-conditioning system, air-conditioning, load calculation for small-size buildings
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184232 การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 2

3(2-2-5)

Construction and Building Technology ll
การศึกษาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติรายละเอียด
ของโครงสร้าง วิธีการก่อสร้าง การรับแรง การถ่ายเทแรง ขนาดและคุณสมบัติเหล็กเส้นใน
คอนกรีต วิธีการเลือกใช้ วิธีการก่อสร้าง การบารุงรักษา องค์ประกอบอาคาร และรอยต่อ
ต่าง ๆ รวมไปถึงระบบสัญจรแนวดิ่ง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบการป้องกับเสียง สาหรับ
อาคารขนาดเล็กให้ถูกต้องตามหลักการ
Reinforced structure study, prestressed concrete, properties and details of
structure, construction methods, load bearing, load distribution, load transfer, size and
properties of rebar in concrete, choosing methods, construction methods, maintenance
methods, components and joints, including circulation core, fire protection system,
soundproofing system for a small-size building
184233 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน

3(1-4-4)

Interior Architectural Structure
การศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบเครื่องเรือนประเภทติดตาย วัสดุ โครงสร้าง
การประสานวัสดุ การเขียนแบบขยาย บัวพื้น บัวผนัง บัวเพดาน บัวหัวเสา การทาหุน่ จาลอง
เครื่องเรือนตามโจทย์ที่กาหนดให้อย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดประกอบแบบที่ครบถ้วน
Built-in furniture study and drawing, materials, structures, joining components,
detail drawing, floor cornice, wall cornice, ceiling cornice, pillar cornice, creating furniture
models correctly as assigned with complete detail specifications
184241 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ

3(1-4-4)

Computer for Drawing
การเขียนแบบ 2 มิติทางสถาปัตยกรรมภายใน รายการประกอบแบบ รูปด้าน รูป
ตัด แบบขยาย ในอาคารขนาดเล็กประเภทบ้านพักอาศัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
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Perform 2-D interior architecture drawing, specifications, façade, section, and
detail of small residential buildings using computer program correctly to professional
standards
184311 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3

5(1-8-6)

Architectural Design lll
การออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดกลาง ประเภท ห้างสรรพสินค้า
โรงมหรสพ สถานีขนส่งมวลชน ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ ด้วยการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์แนวคิด เพื่อกาหนดพื้นที่ใช้สอย รูปทรงอาคาร โครงสร้างอาคาร สภาวะน่าสบาย
และความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้ง สาหรับอาคารขนาดพื้นที่ไม่เกิน 2,000
ตารางเมตร ความสูงไม่เกิน 23 เมตร
Architecture design a medium-size public building, malls, theaters, public
transport stations, convention and exhibition centers type by analyzing, synthesizing,
concept, defining usable space, building form, building structure, comfort zone, and the
relationship with surrounding environment for building not exceeding 2,000 square
meters and not exceeding 23 meters in height

184312 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3

4(1-6-5)

Interior Architectural Design lll
การออกแบบสถาปั ต ยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดกลาง ประเภท
ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ สถานีขนส่งมวลชน ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ ด้วย
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นปัญหา แสดงแนวคิด พฤติกรรมและการใช้งาน ความ
ต้องการพื้นที่ใช้สอย ผลกระทบสภาพแวดล้อมที่ตั้ง ระบบและอุปกรณ์การออกแบบเพื่อ
มวลชน ภายในอาคารขนาดพืน้ ที่ ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
Interior architecture design of medium-size public buildings, malls, theaters,
public transport stations, convention and exhibition centers type by analyzing and
synthesizing issues, show ideas on user behavior, requirements of space, effect on
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surrounding environment, system and equipment for universal design in a building with
an area not exceeding 1,000 square meters
184313 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4

5(1-8-6)

Architectural Design lV
การออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ และอาคารสูง ประเภท
โรงแรม รีสอร์ท ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด เพื่อกาหนดพื้นที่ใช้สอย รูปทรง
อาคาร โครงสร้างอาคาร และความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในอาคาร
สาหรับอาคารขนาดพืน้ ที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร
Architecture design a large-size public building and a high-rise building, hotels,
resorts type by analyzing, synthesizing, concept, defining usable space, building form,
building structure, and the sustainability of the environment both inside and outside the
building for a building with an area exceeding 2,000 square meters
184314 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4

4(1-6-5)

Interior Architectural Design lV
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารประเภทสาธารณะ ประเภทโรงแรม
รีสอร์ท และสปา ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นปัญหา แสดงแนวคิด พฤติกรรม
และการใช้งาน ความต้องการพื้นที่ใช้สอย ผลกระทบสภาพแวดล้อมที่ตั้ง ระบบและอุปกรณ์
การออกแบบเพื่อมวลชน ภายในอาคารขนาดพืน้ ที่ ไม่เกิน 1,500 ตารางเมตร
Interior architecture design of public buildings, hotels, resorts and spas type by
analyzing and synthesizing issues, show ideas on user behavior, requirements of space,
effect on surrounding environment, system and equipment for universal design in a
building with an area not exceeding 1,500 square meters
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184321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน

3(3-0-6)

History of Interior Architecture
การศึกษาประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมมตะวันตก ตั้งแต่
ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม การจาแนก แยกแยะ เปรียบเทียบ
แนวคิด ในการออกแบบโครงสร้าง ส่วนประกอบที่มคี ุณค่าทางสถาปัตยกรรมภายใน
History and evolution of architecture study from prehistoric period to industrial
revolution period, classification categorization, identification and comparison of concepts
structures design valuable components to interior architecture
184322 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย

3(3-0-6)

History of Thai Architecture
การศึกษาวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมไทย คติความเชื่ อ แนวคิด องค์ประกอบ
ส่ว นประกอบ วั ส ดุ และพื้นที่ว่าง ของสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นและล้านนา การจาแนก
แยกแยะ เปรีย บเทีย บ ระบบโครงการสร้างสถาปัตยกรรมไทย ลวดลายและศิลปะการ
ตกแต่งตามแบบประเพณีนิยม การจาแนกเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
Evolution of Thai architecture study, beliefs, concepts, elements, components,
materials and space of local Thai and Lanna Thai architecture, categorization, identification
and comparison of construction systems of Thai architecture, patterns and the decorative
arts according to traditional customs, correct local identity categorisation
184331 การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 3

3(2-2-5)

Construction and Building Technology lll
การศึกษา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กอาคารสูง อาคารที่มชี ่วง
เสายาว โครงเหล็กรูปพรรณ โครงถักหรือโครงข้อหมุน โครงเหล็กโปร่ง การใช้วัสดุกันความ
ร้อ น วั ส ดุ ห่อหุ้มอาคาร กระจกในเมืองร้อนชื้น สาหรับ อาคารขนาดใหญ่ใ ห้ถู ก ต้องตาม
หลักการ
Reinforced concrete structure study, high-rise building steel structure, longspan steel structure, steel structure, truss structure, light steel structures, use of heat

43

insulation materials, building envelope materials, glass in hot-humid climate, for a largesize building
184332 วัสดุ และอุปกรณ์อาคาร

3(3-0-6)

Materials and Technologies Building
การศึกษาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ระบบขนส่งระบบรักษาความปลอดภัย
ในอาคารสาธารณะสาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุตามหลักการออกแบบเพื่อมวลชน ได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎกระทรวง
Study of materials, equipments, technology, transport system and security
system in public building for disabled and elderly using universal design standards and in
accordance with ministerial regulations
184341 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและนาเสนอผลงาน

3(1-4-4)

Computer for Design and Presentation
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรม
ภายใน ด้วยเทคนิคการใช้โปรแกรมสากลในการสร้างภาพ 3 มิติ เพื่อนาเสนอผลงานให้ได้
มาตรฐานทางวิชาชีพ
Study and use of computer for designing and creating interior architectural
works, using international program to create 3D image to present works at professional
standards
184342 การอนุรักษ์และการปรับปรุงอาคาร

3(1-4-4)

Conservation and Renovation Building
การศึกษาและปฏิบัติการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาคารเก่า ให้มีประสิทธิภาพใน
การใช้งานตามวงจรชีวิตอาคารที่เหมาะสม การแก้ไขโครงสร้างอาคาร วัสดุพื้นผิวโครงสร้าง
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพืน้ ที่การใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างได้อย่าง
ถูกต้อง ภายใต้หลักการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
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Studying the renovating and altering old buildings to use them effectively
throughout their life cycle, fixing building structure, structural surface material, changing
function of space, and structural system according to principles of basic conservative
architecture
184411 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5

5(1-8-6)

Interior Architectural Design V
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารประเภทสาธารณะ ประเภทโรงพยาบาล
ศูนย์สุขภาพ ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นปัญหา แสดงแนวคิด พฤติกรรมและ
การใช้งาน ความต้องการพืน้ ที่ใช้สอย ผลกระทบสภาพแวดล้อมที่ตั้ง ระบบและอุปกรณ์การ
ออกแบบเพื่อมวลชน ภายในอาคารขนาดพืน้ ที่ ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
Interior architecture design of public buildings, hospitals, health centers type by
analyzing and synthesizing issues, show ideas on user behavior, requirements of space,
effect on surrounding environment, system and equipment for universal design in a
building with an area not exceeding 2,000 square meters
184431 การออกแบบแสงสว่าง

3(2-2-5)

Lighting Design
การศึกษาทฤษฎีแสง หลักการของแสงธรรมชาติ การใช้แสงธรรมชาติ และเทคนิค
วิธีการใช้งานแสงประดิษฐ์ การออกแบบแสงสว่างที่ตอบสนองประโยชน์ใ ช้สอยได้ อย่ าง
ถูกต้องตามหลักการ
Study of theory of light, principles of natural light, use of natural light and
techniques of using artificial light, lighting design corresponding to intended function
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184432 วัสดุและวิธีใช้

3(3-0-6)

Materials and Usages
ประเภทวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมและงานสถาปัตยกรรมภายใน
วัสดุตกแต่งภายใน คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ วิธีใช้ วิธีการติดตั้งอย่างถูกต้องเหมาะสม
Materials used in architectural construction and interior architecture, interior
decoration materials, specific properties of materials, method of use, including correct
installation method
184433 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน

3(1-4-4)

Sustainable Design
หลั ก การออกแบบเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ วิ ถี ก าร
ดารงชีวิตที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีการประหยัดพลังงานภายในอาคาร การใช้ระบบ
ธรรมชาติ ระบบเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการ
Principles of sustainable design according to human behaviour, way of life
according the environment, theory of energy conservation within buildings, natural system
and technological system for energy conservation, environmental impacts analysis,
problem solving identifying using computer program correctly
184441 การประมาณราคาสถาปัตยกรรมภายใน

3(3-0-6)

Cost Estimate for Interior Architectural Design
หลักการประมาณราคาการก่อสร้าง การประมาณราคางานสถาปัตยกรรมภายใน
วัสดุ ปริมาณการใช้วัสดุ การถอดรายการวัสดุเพื่อประมาณราคาอย่างถูกต้อง
Principles of construction cost estimation, interior architecture work cost
estimation, materials, material use estimation, be able to forming materials list for correct
cost estimation
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184442 การบริหารการจัดการการก่อสร้าง

3(3-0-6)

Construction Management
หลักการบริหารจัดการโครงการ กระบวนการจัดการงานก่อสร้าง การวางแผน
การค านวณสายงาน การจั ด ระบบงาน การอ านวยการและด าเนิ น งาน การอธิ บ าย
กระบวนการควบคุม การประเมินผลงานเพื่อบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
ข้อกาหนดของวิชาชีพสถาปัตยกรรม
Principles of project management, construction management procedure,
planning, calculating work line, organizing work, administration and operation,
explanation, managing procedure and evaluate performance to manage project effectively
in accordance to requirements of architectural profession
184443 กฎหมายและประกอบวิชาชีพ

3(3-0-6)

Law and Professional Practice
ข้ อ ก าหนด และข้ อ บั ง คั บ ของกฎหมายการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมและ
สถาปัตยกรรมภายใน กฎหมายอาคาร จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปนิก พันธกิจต่อสังคม
วิธีการคิดค่าตอบแทน การทาสัญญาว่าจ้าง ขอบเขตในการรับ ผิดชอบในการบริการ การ
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถแสดงการอธิบายกระบวนการ ตามข้อกาหนด และ
ข้อบังคับของสภาวิชาชีพ
Rules and regulations of laws concerning architects and interior architectural ,
building laws, architect professional ethics, social responsibility, compensation calculation
method, employment contract, scope of responsibility, professional licensing exam. be
able to explanation of process according to rules and regulations of architect council
184444 การฝึกงานวิชาชีพ

6 หน่วยกิต

Professional Training
การฝึก ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมในสาขาสถาปัตยกรรมภายในรูป แบบ
ภาคสนามในสานักงาน การปฏิบัติงานวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานกาหนด
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Architect profession field training in interior architecture department working in
professional setting to agency's standards
184511 เตรียมวิทยานิพนธ์

3(0-6-5)

Thesis Preparation
วิธีการดาเนินงานวิทยานิพนธ์ เกณฑ์การเลือกโครงการ การรวบรวมวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องและกรณีศกึ ษา ความเป็นไปได้ของโครงการและที่ตั้ง ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
กิจกรรม และพฤติกรรมการใช้งาน การเตรียมเพื่อการทาวิทยานิพนธ์
Methods in completing thesis, criteria in choosing project, gathering related
literature and case studies, project feasibility and location, project’s basic information,
activity and user behavior, preparation for writing thesis
184512 วิทยานิพนธ์

9(0-27-14)

Thesis
การออกแบบโครงการทางสถาปัตยกรรมภายใน วิเคราะห์แนวคิด พัฒนาการ
ออกแบบ ระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาคาร จัดทารายละเอียดประกอบแบบ
ตามขั้นตอนมาตรฐานการด าเนินงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรม
ภายใน
Design interior architecture project, concept analysis, development design,
material specifications, building equipments, creating plan specifications following
standard procedures, in architecture profession interior architecture department
184541 สัมมนา

1(0-2-1)

Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน
Searching, collecting data, analyzing, report writing, discussing and answering
question in interior architecture and architecture
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
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
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2.5 เลข 5
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2.6 เลข 6 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6 (ถ้ามี)

3.

เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชาหลัก
3.2 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
3.3 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
3.4 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาสนับสนุน

4.

เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง อนุกรมของรายวิชา
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นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด

นายบรรเจิด ศรีมูล*

นางสาวชนกพร อ้วนสุชาติ*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
15099001XXXXX

16401000xxxxx

15012000XXXXX

15799000XXXXX

ใบประกอบ
วิชาชีพ
ภ-สน. 607

ภ-สถ 20149

ภ-สน.1484

ภ-สน. 752

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ชว่ ยศาสตรจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

5.

นางสาวพสุ สุวภาพ*

15099001XXXXX

ภ-สน. 298

อาจารย์

6.

นางสาวเมธิศา ถวิลวงค์*

156030017XXXX

ภ-สน 1784

อาจารย์

7.

นางสาวสาวิตรี นุกลู

35799002XXXXX

ภ-สถ 12538

อาจารย์

สถ.ม.

สถาปัตยกรรมภายใน

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ค.อ.บ.

สถาปัตยกรรมภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

2549

M.Sc.

Kingston University,United Kingdom

2557

สถ.บ.

Historic Building
Conservation
สถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553

สถ.ม.

สถาปัตยกรรมภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

2257

สถ.บ.

สถาปัตยกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2552

สถ.ม.

สถาปัตยกรรมภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

2257

สถ.บ.

สถาปัตยกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2552

สถ.ม.
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.

สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557
2551
2561
2558
2554
2550

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ปี
2553

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ตาแหน่ง
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

สาเร็จการศึกษา
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วิชาการ

จากสถาบัน

1.

นาย รังสิทธิ์ ตันสุขี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถ.ม.

สถาปัตยกรรมภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2.

นาย สุรกานต์ จันทรวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถ.ม.

สถาปัตยกรรมภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.

นาย วุฒกิ านต์ ปุระพรหม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถ.ด.

สถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.

นางสาววรากุล ตันทนะเทวินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถ.ด.

สถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.

นายวิวัฒน์ วอทอง

Architecture

Pratt Institute, Brooklyn New York N.Y.USA.

Lighting Design

University College London

M.Ach
อาจารย์
Pratt Institute
6.

นางสาว ฐณียา ยุกตะทัต

-

MSc. Light and
Lighting, Bartlett
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ จั ด ท าโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และ
ความสามารถทางสถาปัตยกรรมภายในครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมควบคู่กั น และเพื่อเป็นการเตรีย ม
ความพร้อมให้บัณฑิตได้มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
จึงกาหนดการฝึกงานด้านสถาปัตยกรรมภายใน โดยไม่นับรวมหน่วยกิต โดยให้มีระยะเวลา
การฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง เพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นเิ ทศการฝึกงาน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ
2. ปฏิบัติตามเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
4. บูรณการความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในที่ศึกษา
นามา เพื่อนาไปใช้กับการปฏิบัติงานลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5. การแก้ไขปัญหาในงานสนามก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
6. มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนาใช้ประโยชน์ไ ด้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
7. นิ สิ ต สามารถปฏิ บั ติ ง านจริ ง ได้ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของผู้ เ ชี่ ย วชาญทาง
สถาปัตยกรรมภายใน
8. นิสติ สามารถปรับตัวให้สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นในหน่วยงานได้
9 นิสิตมีความอดทนและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึกปฏิบัติงานทางสถาปัตยกรรมภายในโดยมีระยะเวลานับรวมไม่น้อยกว่า
270 ชั่วโมง
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เป็นหัวข้อโครงการทางสถาปัตยกรรมภายในที่นิสิตสนใจ ซึ่ง
นาไปสู่ก ารศึก ษาค้นคว้า คิด วิเ คราะห์ ข้อมูลที่เ กี่ย วข้องต่าง ๆ เพื่อให้ไ ด้โ ปรแกรมการ
ออกแบบ ซึ่งใช้ในการออกแบบและพัฒนาแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน เกิดเป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมภายใน และมีขอบเขตของโครงการที่ส ามารถด าเนิ นการให้เ สร็ จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและโครงการด้านสถาปัตยกรรมภายในที่มีกรอบทางทฤษฎีที่ชัดเจน และ
มีการแสดงแนวทางการนาผลของโครงการหรืองานวิจัยไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถแสดงถึงความรอบรู้และรู้ลกึ ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถแสดงถึงวิจารณญาณและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนาวิธี
วิทยาที่เกี่ยวข้องมาใช้ดาเนินงานวิจัย
3. สามารถแสดงถึงทิศทางและวิธีการในการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 5
5.4 จานวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต แบ่งเป็น ภาคการศึกษาต้น รายวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์
จานวน 3 หน่วยกิต และภาคการศึกษาปลาย รายวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดเตรียมรายละเอียดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณาจารย์ เพื่อให้นสิ ิตมี
แนวทางในการเลือกที่ปรึกษาโครงงานหรือวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากการจัดสอบการนาเสนอ การทารายงาน การทาเล่มวิทยานิพนธ์ และ
การสอบปากเปล่า โดยมีอาจารย์ซึ่งเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน และมีก ารแบ่ง กระบวนการนาเสนอเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการนาเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และ ช่วงการนาเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรมภายใน โดยนิสติ มีอาจารย์ที่ปรึกษา
กากับดูแลวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทาวิทยานิพนธ์ จานวน 1 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านความรู้ (Knowledge)
สามารถใช้ อ งค์ ค วามรู้ ท างสถาปั ต ยกรรม
ภายใน ผนวกความรู้ ด้ า นสถาปั ต ยกรรมและ
เทคโนโลยีการก่อสร้าง มาสร้างสรรค์ผลงานที่
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและบริบทชุมชนท้องถิ่น
2. ด้านทักษะ (Skill)
สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงวิธีการแก้ปัญหา
และเลือกใช้เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ สู่การผลิต
แบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายในหรือ ขึ้ น
รูปชิน้ งานด้วยวิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพ
ของแต่ละท้องถิ่น

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- เพิ่ ม รายวิ ช า เกี่ ย วกั บ สถ าปั ตย กร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
- บูรณาการโจทย์รายวิชาร่วมกันหลายศาสตร์
- จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อรับฟังความ
คิ ด เห็ น ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ภาคธุ ร กิ จ และ ภาค
ท้องถิ่น
- สร้างโจทย์ในรายวิชาจากฐานปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Work Shop) ที่ผสานความ
ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นวิ ช าชี พ จากเอกชน
หรือ ครูชา่ ง รวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่น
- จั ด โครงการศึ ก ษาดู ง าน เพื่ อ เรี ย นรู้ ก ารสร้ า ง
ผลงานจริงจากมืออาชีพ

3. ด้านทัศนคติ (Attitude)
มี ค วามกล้ า คิ ด กล้ า ผลิ ต ผลงานอย่ า ง - เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดสร้างสรรค์
ผลงานอย่างไร้ขดี จากัด ผ่านเวทีประกวดแบบ
สร้างสรรค์ โดยไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นเป็นของ
- สร้างกระบวนการนาเสนอผลงาน ที่ต้องแสดง
ตน และ สามารถปฏิบัติงานตามข้อบังคับ สภา
กระบวนการคิ ด ล าดั บ ขั้ น การพั ฒ นา และ
สถาปนิ ก ว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ
สะท้อนความคิดเห็นย้อนกลับ
สถาปัตยกรรม
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
ตาราง (ต่อ)
PLO

กลยุทธ์การสอนที่ใช้

กลยุทธ์การประเมินผล

พัฒนาการเรียนรู้
PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาในการสื่อสาร การ
นาเสนอผลงาน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

PLO 2 ผู้เรียนสามารถใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ยุ ค ดิ จิ ทั ล
ส าหรั บ การออกแบบ
สถาปัตยกรรมหลัก และ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในได้ อย่างรูเ้ ท่าทัน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้ เรี ยนได้ มี กิ จกรรมการสื่ อสาร
และการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่าน
การแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
ชีวิตประจาวัน และกิจกรรมการ
นาเสนองาน/โครงงาน ที่ใช้ทักษะ
ทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น
ชีวิตประจาวันและการทางาน โดย
การฝึ กปฏิ บั ติ โดยใช้ กรณี ศึ กษา
แ ล ะ ตั ว อ ย่ า ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
ชีวิตประจาวันและการท างานใน
อนาคต
2.ให้ ผู้ เรี ยนน าเสนอและจั ดการ
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รู้เท่าทัน
3. ใช้การสอนแบบบรรยาย กึ่ง
อภิปราย การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การนาเสนอในรูปแบบที่

1.ประเมิ น ความรู้ ท างหลั ก
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา
สื่ อสาร ทั้ งในห้ องเรี ยนและ
จาก การน าเสนอผ่ านงานที่
มอบหมาย
3. ประเมินบุ คลิกภาพในการ
สื่อสาร
1. ประเมิ น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจาวัน
และการทางาน
2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
การสื่อสาร เพื่อการศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล
3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี (Information,
Media and Technology Skil s)
ประกอบด้วย การรู้เท่าทัน
สารสนเทศ (Information Literacy)
และ การรู้เท่าทันสื่อ (Media
Literacy
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PLO 3 ผู้ เ รี ย นสามารถ
จัดการชีวิตตนเองอย่ าง
มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริ ย ธรรมแสดงออกซึ่ ง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม
สาขาสถาปั ต ยก ร ร ม
ห ลั ก แ ล ะ ส า ข า
สถาปัตยกรรมภายใน

หลากหลาย จากกรณีศึกษา
และมาตรฐานการทางานวิชาชีพ
ทาการฝึกปฏิบัติงานใน
ห้องเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน
นอกห้องเรียน โดยผ่านความ
ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน
หรือ ชุมชนเป้าหมาย
1.จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่
เน้ นให้ ผู้ เรี ยนเข้ าใจตนเอง เข้ าใจ
ผู้อ่ืน อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้ง
เป็ นการบรรยายแนวคิ ดที่ ส าคั ญ
การท ากิ จกรรมในชั้ นเรี ยน และ
กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย (Activity
Based Education)
2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบ
รู้ ทางด้านสุ ขภาพ (Health Literacy)
ความรอบรู้ทางด้านสังคม (Social
Literacy) ความรอบรู้ ทางด้ าน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ( Environmental
Literacy) และ ความรอบรู้ทางด้าน
ก า ร เ งิ น ( Financial Literacy) ใ น
รูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่
สาคัญ ให้ความรู้ ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการคิ ด และมอบหมาย
งานให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ดทั ก ษะโดยใช้
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
ชีวิตประจาวันของผู้เรียน รวมทั้ง

4. การประเมินเทคนิคนาเสนอ
ผลงานการออกแบบกลางภาค
และปลายภาค
5. การประเมินการใช้ประโยชน์
จากผลงานของหน่วยงาน หรือ
ชุมชนเป้าหมาย
1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน การสะท้อนการ
เรี ยนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่ ม
และรายบุคคล
2. ประเมินความรอบรู้ทางด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) ความ
รอบรู้ทางด้านสังคม (Social
Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental
Literacy) และ ความรอบรู้
ทางด้านการเงิน (Financial
Literacy)
3. การประเมินผลงานที่
แสดงกระบวนการคิด

วิเคราะห์ แก้ปัญหา และ
นาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหากลางภาคและ
ปลายภาค
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PLO 4 ผู้ เรี ยนสามารถ
ท างานร่ วมกั บผู้ อื่ น และ
แสดงออกถึ งคุ ณลั กษณะ
ความเป็ นพลเมื องที่ มี
คุ ณค่ าของสั งคมไทยและ
สังคมโลก

สามารถเสนอแนวคิ ด ในการ
จัดการปัญหาของตนเอง ได้อย่าง
สร้างสรรค์
3. ประเมินจากชิน้ งาน/โครงงานที่
เกิดจากความคิดของผูเ้ รียนในการ
แก้ปัญหาของตนเอง
4. การมอบหมายให้ฝกึ ปฏิบัติ
และแสดงวิธีคิด ในการสร้าง
ผลงานด้วยตนเอง โดยใช้วธิ ีการ
อภิปราย หรือ สัมมนา
ร่วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
บู รณาการความรู้ มาใช้ ในการท า
กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์
ต่ อสั งคมและชุ มชนเป็ นฐาน
(Community Based Learning) เพื่ อ
ท าให้ เกิ ดการท างานร่ วมกั นของ
ผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการทางานเป็นทีม ใช้ทักษะใน
การด าเนิ นชี วิ ตในสั งคมพหุ
วัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่า
และความสาคัญของเอกลักษณ์ที่ดี
งามของสั งคมไทย โดยเป็ นการ
เรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem
Based Education) จ า ก ชุ ม ช น
เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการคิ ด ที่

1. ประเมินทักษะทางสังคมและ
การเรี ยนรู้ ข้ามวั ฒนธรรม
(Social and Cross-Cultural Skil s)
โดยผ่ านการท างานเป็ นที ม ใน
ฐานะเป็ น พลเมื อ งที่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม
2 . ป ร ะ เ มิ นทั ก ษ ะ ใ นการ
วิ เ คราะห์ แ ละการแก้ ปั ญหา
อย่ างสร้ างสรรค์ โดยเฉพาะ
ประเด็นปัญหาทางด้าน สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
3. ประเมินจากการสะท้ อนคิด
การอภิปราย และการนาเสนอ
แนวคิด
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สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ (Creative Thinking)
PLO 5 ผู้ เ รี ย นสามารถ 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แสดงออกซึ่งทัก ษะการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ
ด า ร ง ชี วิ ต อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ
(Growth mindset) ผ่านการเรียน
การสอนจากสถานการณ์ ใ น
ชีวติ ประจาวัน หรือกรณีศึกษาที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรปุ ประเด็ น
ปัญหาที่เกิดขึน้ กับตนเองและสังคม
เพื่ อ ใช้ ใ นการคิ ด วางแผนแก้ ไ ข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความ
เป็ นผู้ ประกอบการ (Entrepreneurs
mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ในการ
เสนอแนวคิ ด การแก้ ปั ญ หาที่
เกิดขึ้นในรูปแบบของ Prototype ที่
เกิ ด จากปั ญ หาการด ารงชี วิ ต
ประจาวัน
PLO 6 ผูเ้ รียนสามารถ 1. ใช้ ก ารสอนแบบบรรยายกึ่ ง
อธิบายความรูพ้ ืน้ ฐาน
อภิ ป ราย ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
ทางสถาปัตยกรรมหลัก กรณีศกึ ษา

1. ประเมินความรู้และพฤติกรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน
2. ประเมิ นความรู้ และแนวคิด
ความเป็นผู้ประกอบการ
3. ประเมิ นจากการวิ เคราะห์
ตนเองเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองและในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
4. ประเมิ นจากการวางแผน
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ
ความเป็ นผู้ ประกอบการ และ
กระบวนการคิ ดเชิ งออกแบบ
(Design Thinking)
5. ประเมิ นจากการสะท้ อนคิด
การอภิ ปราย และการน าเสนอ
แนวคิด

1. การประเมิ น ความรู้ ด้ ว ย
แ บ บ ท ด ส อ บ ย่ อ ย
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และสถาปัตยกรรม
ภายในได้

PLO 7 ผูเ้ รียนสามารถ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
พืน้ ฐานทา
สถาปัตยกรรมหลัก และ
สถาปัตยกรรมภายใน
เพื่อการสร้างสรรผลงาน
ได้

PLO 8 ผู้ เ รี ย นสามารถ
ออกแบบนวัตกรรมทาง
วิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรม
หลัก และสถาปัตยกรรม
ภ า ย ใ น ที่ ค า นึ ง ถึ ง
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

2. ก าหนดประเด็ น ปั ญ หาเป็ น
ฐาน ท าการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านใน
ห้ อ งเรี ย น หรื อ นอกห้ อ งเรี ย น
พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษโดย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านวิชาชีพเฉพาะเรื่อง
1. ใช้ ก ารสอนแบบบรรยายกึ่ ง
อภิ ป ราย ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
กรณี ศึ ก ษา ก าหนดประเด็ น
ปัญหาเป็นฐาน
2. ทาการฝึกปฏิบัติงานใน
ห้องเรียน หรือ นอกห้องเรียน
พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรือผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพเฉพาะเรื่อง
1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้
ผู้ เ รี ย นบู ร ณาการความรู้ ข อง
หมวดรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ วไปและ
วิชาชีพสร้างสรรค์แนวคิด ผ่าน
กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ
(Design Thinking) เพื่อให้ผู้เรียน
เสนอวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ในรู ป แบบ
ของโครงงานที่เ กี่ย วกั บ วิชาชีพ
ข อ ง ต น ( Project Based
Education) ในการแก้ ไ ขปั ญ หา
สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ ตลอดจน

แบบทดสอบกลางภาค และ
ปลายภาค
2. การประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน จากผลงานการ
ออกแบบ
1. การประเมิ น ความรู้ ด้ ว ย
แ บ บ ท ด ส อ บ ย่ อ ย
แบบทดสอบกลางภาค และ
ปลายภาค
2. การประเมิ น ทั ก ษะการ
ปฏิบัติงาน จากผลงานการ
ออกแบบ

1 . ป ร ะ เ มิ นทั ก ษ ะ ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการของการคิ ดเชิ ง
ออกแบบ ประกอบด้ วย การ
เข้าใจปัญหา การกาหนดปัญหา
ให้ชั ดเจน การระดมความคิ ด
การสร้ างต้ นแบบที่ เลื อก และ
การทดสอบ
2. ประเมินผลลั พธ์การเรี ยนรู้
ผ่ านทั กษะการเรี ยนรู้ และ
นวั ตกรรม (4Cs) ประกอบด้วย
ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ( Critical
Thinking) ก า ร สื่ อ ส า ร
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สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้
ประโยชน์ ไ ด้ โดยเฉพาะเป็ น
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ (Social Innovation) ผ่าน
กระบวนการทางานเป็นทีม
2. การสอนแบบบรรยายกึ่ ง
อภิ ป ราย ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
กรณี ศึ ก ษา ก าหนดประเด็ น
ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ท า ก า ร ฝึ ก
ปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งเรี ย น หรื อ
นอกห้ อ งเรี ย น พร้ อ มทั้ ง การ
บรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นวิ ช าชี พ
เฉพาะเรื่อง
3. การสอนแบบบรรยาย กึ่ ง
อภิ ป ราย ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
กรณี ศึ ก ษา การใช้ ป ระเด็ น
ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ท า ก า ร ฝึ ก
ปฏิบัติงานในห้องเรียนและนอก
ห้ อ งเรี ย น สั ม มนาแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นร่วมกั บ หน่วยงาน
ห รื อ ชุ ม ช น เ ป้ า ห ม า ย โ ด ย
ค า นึ ง ถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ชุ ม ช น แ ล ะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

(Communication) การร่วมมื อ
(Collaboration) และ ความคิ ด
สร้างสรรค์ (Creativity)
3. การประเมิ น ความรู้ ด้ ว ย
แ บ บ ท ด ส อ บ ย่ อ ย
แบบทดสอบกลางภาค และ
ปลายภาค
4. การประเมิ น ทั ก ษะการ
ปฏิบัติงาน จากผลงานการ

ออกแบบ
5. การประเมินการวิเคราะห์
กรณีศึกษา การประเมินการ
ใช้ประโยชน์จากผลงานของ
ห น่ ว ย ง า น ห รื อ ชุ ม ช น
เป้าหมาย
6. การประเมิ น ทั ก ษะการ
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ในกลุ่ ม
การนาเสนอความรู้
จากผลงานการออกแบบ

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO)
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

1

2

3

4

5

6

7

8

1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคม
(5) ไม่แอบอ้างความคิด หรือคัดลอกผลงานผู้อื่นเป็นของตน
(6) มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
2.ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาที่ศกึ ษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ใน
แนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึ ษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
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(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความรู้ศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
(5) มีความรู้ศาสตร์พนื้ ฐาน ระบบ อุปกรณ์ เทคโนโลยีอาคาร
และการจัดการที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
(6) มีความรู้พนื้ ฐานศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น
(7) มีความรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น ของ
สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
3.ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแบบองค์รวม
คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ
และการใช้เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตนิ ามาหาแนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

1

2

3

4

5

6

7

8
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
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PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

1

2

3

4

5

6

7

8

✓

(5) สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แสดง การคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
(6) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง ได้อย่างเหมาะสม
เป็นมาตรฐาน
(7) สามารถสร้างสรรค์ผลงานทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมอย่าง
มีอัตลักษณ์ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
(8) สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมกับลักษณะกายภาพ
บริบทที่ตั้ง ชุมชน ท้องถิ่น อย่างถูกต้องตามทฤษฎี
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อนื่
ได้เหมาะสม ทางาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
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(6) สามารถรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายทั้ง ภาคธุรกิจ
ภาคท้องถิ่น และรู้กลไกการตลาด
(7) สามารถประสานงานกับหลายภาคส่วนเพื่อการสร้าง หรือ
ผลิตผลงาน
(8) มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบ ตรงต่อเวลา

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

1

2

3

4

5

6

7

8
✓

✓

✓
✓

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยูใ่ นปัจจุบันต่อการ
✓
ทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สาร
อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถใช้ความรู้พนื้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ในการสร้าง
หรือผลิตผลงานได้
(3) สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และนาเสนอผลงาน ได้
✓
อย่างถูกต้อง
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ในการ
✓
นาเสนอผลงาน
6.สุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่
ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

1

2

3

4

5

6

7

8

✓

✓

(2) สามารถใช้ และแสดง องค์ประกอบที่ทาให้เกิดความงาม
ในชิน้ งาน และโครงการออกแบบประเภทต่างๆ ได้
(3) สามารถแสดงการ จาแนก แยกแยะ เปรียบเทียบ อธิบาย
คุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถควบคุมอารมณ์ และ ความประพฤติ ในสภาวะ
กดดันได้
(4) สามารถนาเสนอผลงานอย่างมั่นใจ เป็นมืออาชีพ
8. ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) สามารถดาเนินการผลิตผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม
และสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อนาไปสู่การก่อสร้างหรือขึน้ รูป
ชิ้นงาน ด้วยการเขียนแบบ การประมาณราคา และการบริหาร
จัดการโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
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(2) สามารถระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาคาร
และเลือกใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง ได้อย่างเหมาะสม เป็น
มาตรฐาน มีความถูกต้องตามกฎกระทรวง
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ในการ
นาเสนอผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม
ภายใน ทัง้ 2 มิติ และ 3 มิติ อย่างเป็นมืออาชีพ
(4) สามารถแสดงกระบวนการ หรือขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
ออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ตาม
ข้อบังคับสภาสถาปนิก

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

PLO

1

2

3

4

5

6

7

8

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา/รหัสวิขา

ชื่อวิชา

PLO 1

ภาษาไทยใน
ชีวติ ประจาวัน
ภาษาไทยเชิงวิชาการ

⚫

ภาษาอังกฤษสาหรับ
ชีวติ ประจาวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ

⚫

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา
001101
001102
001103
001104

001205

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั
การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
002101
ชีวติ ยุคดิจิทัล
002102
ความฉลาดทางดิจิทัล

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
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กลุ่มวิชา/รหัสวิขา

ชื่อวิชา

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

กลุ่มทักษะชีวิต
003101
003102
003203
003204

003305

003306

สุนทรียศาสตร์ในการ
จัดการชีวติ
การพัฒนาทักษะและ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์
สร้างสังคม
การจัดการสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบสู่การเป็น
ผู้ประกอบการยุค
ดิจิทัล
บูรณาการความรู้สู่
นวัตกรรมทางวิชาชีพ

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
184121

การเขียนภาพ

⚫
⚫

184123

การจัดองค์ประกอบทางศิลปะและการออกแบบ
พื้นฐาน
เทคนิคการเขียนแบบ

184124

การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน

⚫

181226

สุนทรียศาสตร์ และทฤษฎีทางศิลปะ

⚫

184321

ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมภายใน

⚫

184322

ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมไทย

⚫

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

⚫

⚫

184215

การออกแบบพื้นฐานสถาปัตยกรรม และ
สถาปัตยกรรมภายใน
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบ

184211

การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

⚫

184213

การออกแบบสถาปัตยกรรม 2

⚫

184122

⚫

⚫

กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาหลักสาขา
184111

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
184311

ชื่อรายวิชา
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

⚫

⚫

⚫

⚫

184313

การออกแบบสถาปัตยกรรม 4

⚫

⚫

⚫

⚫

184212

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1

⚫

184214

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2

⚫

184312

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3

184314

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4

⚫

⚫

⚫

⚫

184411

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5

⚫

⚫

⚫

⚫

184511

เตรียมวิทยานิพนธ์

⚫

⚫

⚫

184512

วิทยานิพนธ์

⚫

⚫

⚫

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
184131

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

⚫

184231

การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 1

⚫

184232

การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 2

⚫

⚫

184331

การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 3

⚫

⚫

184332

วัสดุ และอุปกรณ์อาคาร

⚫

184233

โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน

⚫

184431

การออกแบบแสงสว่าง

184432

วัสดุและวิธีใช้

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
184433

ชื่อรายวิชา
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มวิชาสนับสนุน
184241

คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ

⚫
⚫

184342

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการนาเสนอ
ผลงาน
การอนุรักษ์และการปรับปรุงอาคาร

184441

การประมาณราคาทางสถาปัตยกรรมภายใน

⚫

1844452

การบริหารการจัดการการก่อสร้าง

⚫

184443

กฎหมายและประกอบวิชาชีพ

⚫

184541

สัมมนา

184341

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
184444
การฝึกงานวิชาชีพ

PLO 1

PLO 2

PLO 3

⚫

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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คาอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
(5) ไม่แอบอ้างความคิด หรือคัดลอกผลงานผู้อ่นื เป็นของตน
(6) มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
2. ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความรูศ้ าสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
(5) มีค วามรู้ศาสตร์พื้ นฐาน ระบบ อุป กรณ์ เทคโนโลยีอาคาร และการ
จัดการที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
(6) มีความรูพ้ ืน้ ฐานศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น
(7) มีความรูผ้ ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น ของสถาปัตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมภายใน
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และ
คิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา รวมทั้ ง ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะ และการใช้
เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
(5) สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แสดง การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็นปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
(6) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง ได้อย่างเหมาะสม เป็นมาตรฐาน
(7) สามารถสร้างสรรค์ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีอัตลักษณ์
ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การอนุ รั ก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมและ
สถาปัตยกรรมภายใน
(8) สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมกับลักษณะกายภาพบริบทที่ตั้ง
ชุมชน ท้องถิ่น อย่างถูกต้องตามทฤษฎี
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น พร้ อ มทั้ ง แสดงจุ ด ยื น อย่ า ง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ ง ตนเองและวิ ช าชี พ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
(6) สามารถรับ ฟังความคิดเห็นที่หลากหลายทั้ง ภาคธุ รกิจ ภาคท้องถิ่น
และรู้กลไกการตลาด
(7) สามารถประสานงานกับหลายภาคส่วนเพื่อการสร้าง หรือ ผลิตผลงาน
(8) มีวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบ ตรงต่อเวลา
5. ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน

73

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทัก ษะการใช้ ภ าษาในการสื่ อสารกั บ กลุ่ มคนหลากหลายได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(4) สามารถใช้ความรู้พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ในการสร้าง หรือผลิตผลงาน
ได้
(5) สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และนาเสนอผลงาน ได้อย่างถูกต้อง
(6) สามารถใช้เ ทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล ในการนาเสนอ
ผลงานได้
6. สุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
(2) สามารถใช้ และแสดง องค์ประกอบที่ทาให้เกิดความงาม ในชิน้ งาน และ
โครงการออกแบบประเภทต่างๆ ได้
(3) สามารถแสดงการ จ าแนก แยกแยะ เปรี ย บเที ย บ อธิ บ าย คุ ณ ค่ า
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถควบคุมอารมณ์ และ ความประพฤติ ในสภาวะกดดันได้
(4) สามารถนาเสนอผลงานอย่างมั่นใจ เป็นมืออาชีพ
8. ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) สามารถด าเนิ น การผลิ ต ผลงานการออกแบบสถาปั ต ยกรรมและ
สถาปัตยกรรมภายใน เพื่อนาไปสู่การก่อสร้างหรือขึน้ รูปชิน้ งาน ด้วยการ
เขียนแบบ การประมาณราคา และการบริหารจัดการโครงการ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
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(2) สามารถระบุรายละเอีย ดวัสดุ อุป กรณ์ป ระกอบอาคาร และเลือกใช้
เทคโนโลยีการก่อสร้าง ได้อย่างเหมาะสม เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง
ตามกฎกระทรวง
(3) สามารถใช้เ ทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล ในการนาเสนอ
ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ทั้ง 2 มิติ
และ 3 มิติ อย่างเป็นมืออาชีพ
(4) สามารถแสดงกระบวนการ หรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านออกแบบ
สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ตามข้อบังคับสภาสถาปนิก
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.1.1 อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร ประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่า
สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ และให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการ
ประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาชี้แจ้งการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการ
ทวนสอบ
2.1.3 จัดตัง้ กรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือ
รายงานชองผู้เรียน
2.1.4 เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่
กาหนด เพื่อให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มผี สู้ อนมากกว่า 1 คน
2.1.5 จัดทาข้อสอบมาตรฐานสาหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลาย
คน
2.1.6 จัดทาข้อสอบมาตรฐานสาหรับรายวิชาที่มีเนื้อหาตรงกันกับสถาบันใน
เครือข่าย
2.1.7 สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคาถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับ
มาตรฐานข้อสอบ
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2.1.8 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาซึ่งทางสถาน
ประกอบการเป็นผู้รายงานว่านิสติ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต หลั ง ส าเร็ จ
การศึกษา เพื่อนามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมิน
คุณภาพหลักสูตรอาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความ
มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบกางานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ง
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถาน
ประกอบการนัน้ ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1ปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.3 การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่ น โดยการส่ ง แบบสอบถาม หรื อ
สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ
ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ ในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดี
ยิ่งขึ้นด้วย
2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น
อาจารย์ พิ เ ศษ ต่ อ ความพร้ อ มของนิ สิ ต ในการเรี ย น และสมบั ติ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรูข้ องนิสิต
2.2.6 ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จานวนผลงานการ
ออกแบบที่ออกแบบและพัฒนาเองที่มีจาหน่ายในท้องตลาด, (ข) จานวนสิทธิ, (ค) จานวน
รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ)
จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์ที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มี
รายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P
2. หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
ส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และไม่ ก่ อ น 17 ภาคการศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไป
ตามเกณฑ์ก ารส าเร็จการศึก ษาตามหลัก สูตรเป็นไปตามข้อบังคับ สาเร็จการศึก ษาตาม
หลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิ ทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ในระดับมหาวิทยาลัย กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศที่จัด
ขึน้ โดยมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1.1 บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.1.4 วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของหลั ก สู ต รตามแนวคิ ด ของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 ในระดับคณะ มีการประชุมชีแ้ จงเพื่อเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์ใหม่ ดังนี้
1.2.1 ประชุมชีแ้ จงนโยบายและยุทธศาสตร์คณะ
1.2.2 ประชุมชี้แจงลาดับขั้นและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวพันกับฝ่าย
สนับสนุน
1.2.3 อบรมการทาวิจัยในชั้นเรียน
1.2.4 หลั ก สู ต รที่ ส อนและวั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมไปถึงสภาวิชาชีพ
1.2.5 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการ
สอน การวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนการทาวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพ การประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดให้มีโครงการอบรมและโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือส่งเสริมให้
อาจารย์เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล
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2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน
2.1.3 ส่งเสริมการอบรมเทคนิควิธีการวิจัยในชั้นเรียน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับ สนุนให้อาจารย์เ ข้าร่วมโครงการสัมมนา อบรมที่เ กี่ย วข้องกับ
วิชาชีพ
2.2.2 สนับสนุนการศึกษาดูงานโครงการสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม
ภายใน
2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
วิชาชีพ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ การเขียนตารา หนังสือ
งานวิจัย งานบริการวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาจารย์
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.5 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกากับมาตรฐาน
หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับ ผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบ
พัฒนาและบริหารหลักสูตรให้ เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ตลอดเวลาที่จัด การศึก ษา คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลัก สู ตร มีป ระธานหลัก สูตรเป็ น
หัวหน้าสาขาวิชา และมีอาจารย์ประจา ครบทุกแขนงวิชาเป็นกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่พัฒนา
และบริหารหลักสูตรดังนี้
1.1 วางแผนการดาเนินงานยกร่างหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิมตาม
แผนการเปิด-ปรับปรุงหลักสูตรระยะ 5 ปีของคณะ รวมทั้งการปิดหลักสูตรกรณีที่มปี ัญหา
1.2 กากับให้มีการสารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของบัณฑิต
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิ ตที่
ต้องการให้ส่งเสริมตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนามาประกอบการพิจารณาใน
การยกร่างหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิม
1.3 บริหารหลักสูตร โดยการควบคุมกากับ ติดตามและทบทวนให้เป็นไปตาม
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1.4 ก ากั บ ให้ มี ก ารจั ด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแต่ล ะภาค
การศึกษาทุกรายวิชา
1.5 กากับให้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.6 กากับให้มกี ารจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
1.7 กากับให้มกี ารดาเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ
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1.8 กากับให้มีการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรเมื่อครบรอบระยะเวลา
ตามแผนการจัดการศึกษา
1.9 กากับให้มีการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมินทุกปี
และนามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
1.10 ก ากั บ ให้ มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รจากศิ ษ ย์ เ ก่ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาวิ ช า
เดียวกันและจากผูใ้ ช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนามาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร และอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่ปีที่ใช้หลักสูตร
1.11 ก ากั บ ให้มีการนาผลการสารวจในข้อ 1.2 รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรในข้อ 1.6 และผลการประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรในข้อ 1.8 1.9 และ 1.10
นามาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาที่กาหนด
2. บัณฑิต
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่ควบคุมภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีอัตราการได้งานของ
บัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 และมีการเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
3. นิสิต
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและคณะกรรมการวิ ช าการ สาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมภายในท าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผู้เ รีย นตั้งแต่ นโยบายและคุ ณสมบัติข อง
นักเรียนในการรับเข้าศึกษา และดาเนินการเก็บข้อมูลของผูเ้ รียนเป็นสถิติทุกปี เพื่อใช้กาหนด
นโยบายการรับเข้าศึกษาในปีตอ่ ไป พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตรให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานของสภาวิชาชีพ และกากับดูแล
เพือ่ ให้มอี ัตราการคงอยู่ของนิสติ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการกิ จ การนิ สิ ต สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรมภายใน จั ด ให้ มี ก าร
ส่งเสริมและพัฒนานิสิตในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู้เรียน จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่ติดตามและให้คาแนะนาทั้งทางด้านวิชาการ
พฤติกรรมของนิสติ รวมถึงทุนการศึกษา
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4. คณาจารย์
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ จัดให้มีกลไกลการ
คัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม มีการประเมินคุณสมบัติ ทั้งด้านวิชาการ ความสามารถทาง
วิชาชีพ และบุคลิกภาพดาเนินการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มีการกาหนดสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนและนิสิตให้เหมาะตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ
ให้อาจารย์มี ภาระงานที่เหมาะสม มีระบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
สมรรถนะของอาจารย์ และมี การพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
มีการเก็บข้อมูลอาจารย์ ความเชี่ยวชาญ ภาระการสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อ
ใช้ในการ วางแผนพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร วางแผนการพัฒนา
คุณวุฒิและตาแหน่ง ทางวิชาการ
มีการกาหนดสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนและนิสิตให้เหมาะตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ
ให้อาจารย์มีภาระงานที่เหมาะสม มีระบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
สมรรถนะของอาจารย์ และมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
มีการเก็บข้อมูลอาจารย์ ความเชี่ยวชาญ ภาระการสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อ
ใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร วางแผนการพัฒนา
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร ผูส้ อนวิชาในหลักสูตร
ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิและตัว แทนจากสภาวิช าชีพ ร่วมกั นรับ ผิดชอบในการพัฒนาหลัก สูต ร นา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยพะเยา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประกอบในการกาหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยมีความเชื่อมโยงกับโครงสร้าง และเนื้อหาของ
หลักสูตร ซึ่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่แสดงถึงการกระจายเชิงลึก
ทางวิชาการ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนและการประเมินผลของแต่ละรายวิชา โดยมีการจัดทารายละเอียดรายวิชา
(มคอ.3/4) มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีเนื้อหาที่ทันสมัย จัดให้มี
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โครงการทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน ทุก ๆ ปีการศึกษา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการ
ท างานร่ว มกั นเป็นกลุ่ม ซึ่งเมื่อจบภาคการศึก ษาจะมีก ารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5/6) สรุปผลการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
นิสิตเฝ้าระวัง เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงในปีต่อไป และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ทั้งทางด้านกลยุทธ์การสอน การประเมินผล และข้อมูลเฉพาะของนิสิตรายบุคคล
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิ ท ยาลั ย โดยกอง/ศู น ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและคณะ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการตั้ ง
งบประมาณและจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร ให้ได้คุณภาพ เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ของ
สภาวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนจากทุกหลักสูตรหรือทุกสาขาวิชา เป็นผู้สารวจ
และรวบรวมรายละเอียดความต้องการ หรืออุปสรรคปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนต่างๆใน
แต่ละปี โดยพิจารณาวางแผนร่วมกับผลการประเมินของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อ
ติ ด ตาม และทบทวนการด าเนิ น การของ
หลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ
มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 . มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า แ ล ะ
รายละเอี ย ดของประสบการณ์ ภ าคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
น้ อ ย ก่ อ น ก า ร เ ปิ ด ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น หลั ง
สิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของ
หลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนิ สิ ตตาม
มาตรฐานผล การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถ้ ามี ) อย่ างน้ อยร้ อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีก ารพั ฒนา/ปรับ ปรุงการจั ดการเรี ย น
การสอน กลยุ ท ธ์ การสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรีย นรู้จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การ
ปฐมนิ เ ทศหรื อ ค าแนะน าด้ า นการจั ด การ
เรียนการสอน
9. อาจารย์ป ระจ าทุก คนได้ รับ การพั ฒ นา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับ การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บความพึ งพอใจของนิ สิ ตปี สุ ดท้ าย/
บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุ ณภาพหลั กสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อ
บั ณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

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 ทั้งในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน และ สิ้นสุดการสอน เช่น พูดคุยโต้ตอบในการตรวจแบบ การทดสอบย่อย การตั้ง
คาถาม หรือการเปิดโอกาสให้นิสิตซักถามหลังสิ้นสุดการสอน การสังเกตพฤติกรรมความ
ร่วมมือ ความสนใจในชั้นเรียน หรือ ประเมินผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยอาจารย์
สามารถปรับกลยุทธ์ได้ทั้ง ระหว่างภาคการศึกษา หรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
เพื่อนาไปปรับปรุงการ สอนในปีการศึกษาต่อไป
1.1.2 มีการจัดทารายงานผลการจัดการเรียนการสอน(มคอ.5/6) โดยรายงาน
ผ่านที่ ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และเปิดโอกาสให้อาจารย์
ภายในหลักสูตรได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การสอนระหว่างกันได้
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ต่อการสอนของอาจารย์ที่มีการประเมิน
ในด้านต่าง ๆ และมีคาถามปลายเปิดที่ใ ห้นิสิตสามารถแสดงความเห็น ซึ่งนิสิตสามารถ
ประเมินด้วยวิธีออนไลน์ในระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย โดยจะแสดงผลให้อาจารย์
ผู้สอนได้รับทราบ เพื่อนาไปวิเคราะห์ ส่งเสริม หรือหาแนวทางแก้ ไข โดยนาข้อมูลผลการ
ประเมินมาเสนอในรูปแบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5/6) เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 คณะกรรมการพั ฒนาหลัก สูตร มีหน้าที่วางแผน ดาเนินการ และประเมิน
หลักสูตร ทั้งระบบ ด้วยกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN) จาก
การประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร ซึ่งประกอบ
ไปด้วย นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้
บัณฑิต ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ผูร้ ับบริการ และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก ด้วยวิธีการสอบถาม
การสัมภาษณ์ หรือสังเกตการณ์

87

2.2 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หรือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
3.1 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร โดยคณะกรรมการสาขาวิชา
คั ด เลื อ กและด าเนิ น การขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรในปีที่ 6 และ เตรียมใช้ในปีที่ 7 ต่อไป
3.2 นาผลประเมินจากการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาของสภาสถาปนิกมา
ปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรและเสนอขอรับรองหลักสูตรปรับปรุงจากสภาสถาปนิกตาม
เกณฑ์และข้อกาหนดของสภาวิชาชีพ และนาข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร
3.3 คณะฯ กาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล
การด าเนิ น งานตามรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร โดยยึ ด ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาและตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนปรับปรุง
คณะกรรมการหลั ก สู ต รจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ตามข้ อ ที่ 1-3 อย่ า งสม่ าเสมอ
ดาเนินการทบทวนผลประเมิน เพื่อปรับปรุงย่อยในระดับรายวิชาทุกๆปีก ารศึกษา อย่าง
สม่าเสมอ และทาการปรับปรุงทั้งหลักสูตรในปีที่ 6 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย ตอบ
โจทย์การผลิตกาลังคนของประเทศ เหมาะสมกับกลไกการตลาดวิชาชีพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
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เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรใหม่

หลักสูตรปรับปรุง

ของ อว.

ของสภาสถาปิก

พ.ศ. 2558

พ.ศ.2565

(หลักสูตร 5 ปี )

(หลักสูตรเดิม)

(หลักสูตรปรับปรุง)

ไม่กาหนด

30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
-

124 หน่วยกิต

130 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
ไม่กาหนด

24 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
100 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
106 หน่วยกิต
106 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
-

ไม่กาหนด

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วย

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

กิต

(270 ชั่วโมง)

(270 ชั่วโมง)

160(6) หน่วยกิต

166(6) หน่วยกิต

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต

1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 72
หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน
2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานศิลปะ
2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
1. กลุ่มวิชาหลักสาขา
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
3. กลุ่มวิชาสนับสนุน
2.3 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

24 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อย
กว่า

120 หน่วยกิต

96 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทัง้ ในด้านการฟัง การ
อ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสารโดย
เน้นทักษะการเขียนเป็นสาคัญ
Thai language skills in listening, reading,
speaking and writing for communication
emphasizing on writing skills.
ปิดรายวิชา
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและ
ไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในบริบท
ทางวิชาการและบริบทอื่นๆ
English listening, speaking, reading, and
writing skills and grammar for communicative
purposes in academic contexts and others.
ปิดรายวิชา
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและ
ไวยากรณ์ระดับซับซ้อน เพื่อการสื่อสารในบริบท
ทางวิชาการและบริบทอื่นๆ
More complete English listening, speaking,
reading, and writing skills, and grammar for
communicative purposes in academic contexts
and others.
เปิด
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4) รายวิชา
ใหม่
Thai Language in Daily Life
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สาระที่
ปรับปรุง

001102

001103

ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยด้ า นการฟั ง
การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้าน
การพู ด การเขี ย นในการส่ ง สาร การ
สื่ อส า รใ นชี วิตประจ าวั นได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for
receiving message, speaking and
writing in Thai for delivering message,
proper daily life communication.
เปิด
ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1)
รายวิชา
Thai for Academic Purposes
ใหม่
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด
การอ่ า น และการเขี ย น บู ร ณาการ
ร่วมกับศาสตร์อ่ืน การผลิตผลงานเชิง
วิชาการ
Integration of listening speaking
reading and writing skills in Thai with
other fields, producing academic
works.
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน เปิด
3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่
English for Daily Life
ค าศั พ ท์ ส านวน วลี แ ละไวยากรณ์
ภาษาอั ง กฤษขั้ น พื้ น ฐาน หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
การสื่ อ สารข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจาวัน
Fundamental level of English
vocabulary, expressions, phrases and
grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for
communicating basic information
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สาระที่
ปรับปรุง

001104

001205

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 หน่วยกิต

regarding self and others in daily life
context.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ค าศั พ ท์ ส านวน วลี แ ละไวยากรณ์
ภาษาอั ง กฤษขั้ น กลาง หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย
และการบรรยายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ต่ า งๆ
รอบตัว
Intermediate
level
English
vocabulary, expressions, phrases and
grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for
communicating in familiar situations
and describing familiar matter.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง
วิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and
Professional Communication
ค าศั พ ท์ ส านวน วลี แ ละไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสาร
ในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions,
phrases and grammar, English usage
in listening, speaking, reading and
writing for communicating in academic
and professional contexts.

ปิดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

003134 อารยธรรมและภูมป
ิ ัญญาท้องถิ่น

3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ประเพณี พิ ธี ก รรม คติ ค วามเชื่ อ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น และการอนุรักษ ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
Civilization throughout history, cultural
evolution, ways of life, traditions, ritual
practices, beliefs andcontribution and
development are preservative of wisdom.
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ โ บราณคดี
พล วั ตทา ง สั งค ม ก า รเ มือง ก ารปกครอง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตัง้ แต่
อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์
และประชาคมอาเซียน
History, archeology, social dynamics, politics,
economics and culture from the past to present,
factors influencing the changes, analytical study
of the sustainable development in the future ;
globalization and ASEAN communities context.
กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก จานวน 1 หน่วยกิต ปิดกลุ่มพลานามัย
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การสร้ า ง
เสริมสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬากอล์ฟ การ
ฝึกทักษะเบือ้ งต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬา
กอล์ฟ

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

004151

004152

004153

004154

History, definition, importance, and physical
fitness for golf; basic skill training, rules, and
etiquette of golf
เกมส์
1(0-2-1)
GAME
ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความสาคัญ
ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการเป็นผู้นา
การฝึ ก กิ จ กรรม ประเภทของเกม เทคนิค การ
สอน ตลอดจนการใช้เครื่องอานวยความสะดวก
อุ ป กรณ์ รวมถึ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ อี ก ทั้ ง
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
History, philosophy, definition, and importance
of games; type of games, basic game
leadership, and games participation.
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ ของการ
บริ ห ารกาย หลั ก การออกก าลั ง กาย กิ จ กรรม
การสร้างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body
conditioning; principle of exercises, physical
fitness activities, and physical fitness test.
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประ วั ติ ค ว า มห มา ย ค ว า มส า คั ญ ก า ร
เคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต้ น ท่ า เต้ น ร าพื้ น เมื อ ง และ
วัฒนธรรมการเต้นราของนานาชาติ
History, definition, importance and basic
movements of folk dances and international folk
dances.
ว่ายน้า
1(0-2-1)

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

Swimming
ประ วั ติ ค ว า มห มา ย ค ว า มส า คั ญ ก า ร
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาว่าย
น้า การฝึกทักษะเบือ้ งต้น และกฎกติกา มารยาท
ของกีฬาว่ายน้า
History, definition, importance, physical
fitness, basic skill training, rules, and etiquette
of swimming.
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ประ วั ติ ค ว า มห มา ย ค ว า มส า คั ญ ก า ร
เคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต้ น รู ป แบบการเต้ น ร าสากล
และมารยาทของการเต้นราสากล
History, definition, importance, basic
movement, types, and etiquette of social
dances.
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
ประ วั ติ ค ว า มห มา ย ค ว า มส า คั ญ ก า ร
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับนั กกีฬ า
ตะกร้ อ การฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น และกฎกติ ก า
มารยาทของกีฬาตะกร้อ
History, definition, importance, and physical
fitness; basic skill training, rules, and etiquette
of takraw.
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความหมาย ขอบข่ า ยและความส าคั ญ ของ
กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ ตลอดจน
สามารถนากิจกรรมนันทนาการไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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ปรับปรุง

004158

004159

004160

004161

History, philosophy, definition, and importance
of recreation; nature of activities and recreation
participation.
ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
Softball
ประ วั ติ ค ว า มห มา ย ค ว า มส า คั ญ ก า ร
เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายส าหรั บ กี ฬ า
ซอฟท์ บ อล การฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น กฎ กติ ก า
มารยาทของกีฬาซอฟท์บอล
History, definition, importance, and physical
fitness for softball; basic skill training, rules, and
etiquette of softball.
เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ประ วั ติ ค ว า มห มา ย ค ว า มส า คั ญ ก า ร
เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายส าหรั บ กี ฬ า
เทนนิ ส การฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น และกฎกติ ก า
มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical
fitness for tennis; basic skill training, rules, and
etiquette of tennis.
เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ประ วั ติ ค ว า มห มา ย ค ว า มส า คั ญ ก า ร
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬา เท
เบิลเทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา
มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical
fitness for table tennis; basic skill training, rules,
and etiquette of table tennis.
บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
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ประ วั ติ ค ว า มห มา ย ค ว า มส า คั ญ ก า ร
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง ก า ย ส า ห รั บ
บาสเกตบอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา
มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical
fitness for basketball; basic skill training, rules,
and etiquette of basketball.
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ประ วั ติ ค ว า มห มา ย ค ว า มส า คั ญ ก า ร
เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายส าหรั บ กี ฬ า
แบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา
มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical
fitness for badminton; basic skill training, rules,
and etiquette of badminton.
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาฟุตบอล การฝึก
ทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬา
ฟุตบอล
History, definition, importance, and physical
fitness for football; basic skill training, rules, and
etiquette of football.

004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
ประ วั ติ ค ว า มห มา ย ค ว า มส า คั ญ ก า ร
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง ก า ย ส า ห รั บ
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วอลเลย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา
มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล
History, definition, importance, and physical
fitness for volleyball; basic skill training, rules,
and etiquette of volleyball.
004165 ศิลปะการต่อสูป้ ้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self-Defense
ประ วั ติ ค ว า มห มา ย ค ว า มส า คั ญ ก า ร
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับศิลปะการ
ต่ อ สู้ ป้ อ งกั น ตั ว ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ของศิ ล ปะการ
ต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายสาหรับการป้องกันตัว
และกฎกติ ก า มารยาทของศิ ล ปะการต่ อ สู้
ป้องกันตัว
History, definition, importance, and physical
fitness for the art of self – defense; basic skill of
the art of self – defense, laws for self – defense;
rules, and etiquette of the art of self – defense.
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต ปิดกลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจร
ชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุ ษย์
วัยรุ่นและสุขภาพการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
และนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหาร
และสุ ข ภาพ ยาและสุ ข ภาพ ส่ ง แวดล้ อ มและ
สุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกัน
อุ บั ติ เ หตุ ประกั น สั ง คม การป้ อ งกั น ตั ว จาก
อุบัตภิ ัย อุบัตเิ หตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
Integrated knowledge and understanding
about the life cycle; healthy behaviors and
human health care; adolescence and exercise
and recreation for health; enrichment of mental
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health; medicine and health; environment and
health; health insurance, life insurance,
accident insurance, And social security;
protection from danger, accidents, natural
disasters and communicable diseases.
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและ
สังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ย นแปลงของ
สังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการความ
ขัดแย้ง การคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
เศรษฐศาสตร์ กั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ดี และ
คุณธรรมจริยธรรม
Knowledge and skills relating to role, duty,
and responsibility of as a member of a family
and a member of a society, adaptation to
changes in a global society, world
communication,
conflict
management
resolutions, and methods of creative problem
solutions a good economy and living conditions
and ethics.
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก
ฝึกทักษะการทางานเป็นทีม ที่เน้นการเป็นผู้นา
และเป็ น ผู้ ต ามที่ ดี การพั ฒ นาบุ ค คลให้ มี จิ ต
สาธารณะ และการพั ฒ นาคุ ณสมบั ติด้ านอื่นๆ
ของบุคคล
Development of personality both mental and
physical characteristics, practice in team
working skills focusing on leader and follower

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

114

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

roles, development of public consciousness and
other desirable personal characteristics.
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่านและการ
เขี ย นงานวิ ช าการ การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน
English skills emphasizing on reading and
writing pertaining to students’ academics areas
and research interest.
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Science for Study and
Research
ความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ การ
จัดระบบสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ
การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ บริการ
ฐานข้ อ มู ล การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การ
เลือก การสังเคราะห์และการนาเสนอสารสนเทศ
ตลอดจนการเสริ ม สร้ า งให้ ผู้ เรี ย นมีเจตคติ ที่ ดี
และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้
Meaning and significance of information
sources, approaches, and database service;
information technology application, selection,
synthesis, and presentation of information as
well as creating positive attitudes and sense of
inquiry in students.
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
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ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลก
ทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการดาเนินชีวติ
ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่
ส่ ง ผลต่อ ความส าเร็ จ ในชีวิต และงานในทุ ก มิติ
ของผู้มชี ่อื เสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
พัฒนาชีวติ ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อ
สังคม
Introduction to philosophy, philosophical
concepts on life and world, philosophy of life,
way of life, valuable experiences, factors
leading to success in life and works of
outstanding persons as to apply for creativity
and life enchance.
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ภาษา สั ง คม และ
วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มี
ต่ อ สั ง คมและวั ฒ นธรรม วั ฒ นธรรมในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ของภาษาอัน เนื่อ งมาจากปั จจัย ทางสังคมและ
วัฒนธรรม
Knowledge about language Thai society and
culture, relation between language and society
and language and culture and language change
caused by social and cultural factors.
002124 ปริทัศน์ศลิ ปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
ลั ก ษณะและคุ ณ ค่ า ของนาฏศิ ล ป์ ไ ทยแบบ
มาตรฐานและแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะใน
การชมนาฏศิลป์ไทยประเภทต่างๆ
The characteristics and values of both Thai
classical and local dance to enable students to
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understand and have background knowledge of
different kinds of Thai dance.
002125 ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
ลักษณะ ความสาคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบ
ทางด้ า นดนตรี บทเพลง คี ต กวีสุ น ทรี ย ศาสตร์
ทางด้านดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบท
เพลงที่ใช้ในการแสดงดนตรี มารยาทในการเข้า
ฟังดนตรี การวิจารณ์และอภิปรายจากการฟั ง
และชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรี
ไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
Musical characteristics, importance of music
development, musical components, lyrics,
music composers, aesthetics of Thai and
Western music, the characteristics and
repertoire for musical performance, music
etiquette, criticism and discussion on the
musical performance including the roles of Thai
and Western music in Thai society from the past
to the present.
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
การรับรู้ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
เพื่อ ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นชีวิต ประจ าวั น ประกอบด้ ว ย
ทั ศ นศิ ล ป์ หั ต ถศิ ล ป์ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ฟ ชั่ น ศิ ล ป ะ ภ า พ ถ่ า ย
ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบการสื่อสาร รวมทั้ง
ความรู้ ท างสถาปั ต ยกรรม ด้ า นการประหยั ด
พลั ง งาน คติค วามเชื่อ ต่า งๆ อั น จะน าไปสู่การ
เห็นคุณค่าของรสนิยมและสุนทรีในการดารงชีวิต
ที่สัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล
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Recognition of the arts and architecture for
application in daily life, Topics include visual art,
craftsmanship, product design, fashion design,
photography, animation and visual
communication design, Knowledge of
architecture in energy-saving management,
Beliefs concerning appreciation of values in
taste and aesthetics to live in harmony in
national and international contexts.
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ความรู้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกั บ ระบบกฎหมายและ
ประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้น
พื้ น ฐานตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเพื่อ
การอนุ รัก ษ์สิ่ งแวดล้อ มและภู มิปัญญาท้องถิ่น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของนิสิต
Fundamental knowledge of legal systems and
types of laws, human right and basic rights
under the constitution, crimimal law,
interllectual property law, information
technology law, law concerning local
administration, law on natural resource and
traditional knowledge preservation, and laws
concerning contemporary phenomenon and
student’s quality of life.
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่
ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน บทบาทของ
ไทยบนเวทีโลก และแนวโน้มในอนาคต
Relations between Thailand and the world
community under changes during various times
starting from the pre-modern age up to the
present, roles of Thailand in the world forum
and future trends.
003133 วิถีไทย วิถที ัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสาคัญของวิถีไทย-วิถีทัศน์
พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะ
และอั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง แนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การดารง
ความเป็นไทยในโลกปัจจุบัน
Meaning, significance of Thai ways and vision,
development of Thai ways up to the present,
specific features and identity of Thai-ness, the
change process, concepts regarding the Thai
way, and conservation Thai-ness in a changing
world.
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6)
Politics Economy and Society
ความหมายและความสั ม พั น ธ์ ข องการเมือ ง
เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองเมือ งไทย
และระดับสากล การเมืองและการปรับตัวของ
ประเทศพัฒนาและกาลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ
โลก ผลกระทบของโลกาภิวัฒ น์ทางเศรษฐกิจ
และสั ง คม ความสั ม พั น ธ์ ข องระบบโลกกั บ
ประเทศไทย
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Meaning and relation among politics,
economy, and society, International political
development, politics and adjustment of
developed countries the global economics
system, impacts of globalization on economy
and society, relations between the world
system and Thailand.
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ส า เ ห ตุ ปั ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ผ ล ข อ ง ก า ร
เปลี่ ย นแปลงประชากรมนุ ษย์แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กรณี ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับประเทศ และระดับโลก การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมือ
การพั ฒ นากั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การปลู ก จิ ต ส านึก
การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Relationship between man and the
environment, cause of environmental problems,
effects of population change related to
environmental problems case studies of global
climate change, natural disasters and
encounter, at the global and local scale and the
building of environmental awareness and
participation in sustainable environmental
management.
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน 3(3-0-6)
Introduction to Computer Information
Science
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ระบบคอมพิ ว เตอร์ ฮาร์ ด แวร์ ซอฟแวร์
ระบบปฏิ บั ติ ก าร เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
อิ น เทอร์ เ น็ ต และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน ระบบ
ส านั ก งานอัต โนมัติ ระบบจ านวนและการแทน
ข้ อ มู ล การจั ด การข้ อ มูล และระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การพั ฒนา
โปรแกรม ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ
Computer systems, hardware, software,
operating system, computer networks, the
Internet and applications, office automation
systems, number system and data
representation, data management and
database systems, information system,
programming languages, program design,
artificial intelligent, geographic system.
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information
Age
การประยุ ก ต์ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ใช้ จ ริ ง กั บ
ชีวิต ประจ าวั น เช่น การเงิ น การธนาคาร การ
ประกั น ภั ย การตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ และการ
รวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อการสารวจและการ
ตัดสินในเบือ้ งต้น
Application of mathematics for daily life
including banking and finance, insurance,
business and statistics for data collection and
decision making.
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
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ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง ย า แ ล ะ เ ค มี ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้ องกั บสุข ภาพ ตลอดจน
การเลื อ กใช้ แ ละการจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of drugs and chemicals
including cosmetics and herbal medicinal
products commonly used in daily life and
related to health as well as their proper
selection and management for health and
environmental safety.
006144 อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
บทบา ทแ ล ะ ค ว า มส า คั ญข อง อาห ารใน
ชี วิ ต ประจ าวั น วั ฒ นธรรมและพฤติก รรมการ
บริ โ ภคอาหารในภูมิภ าคต่างๆ ของโลกและใน
ประเทศไทย รวมถึ ง อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรม
ต่า งประเทศต่อ พฤติก รรมการบริ โ ภคของไทย
เอกลั ก ษณ์ แ ละภู มิปัญ ญาด้ า นอาหารของไทย
การเลือ กอาหารที่ เหมาะสมต่อ ความต้อ งการ
ข อง ร่า ง ก า ย อา ห า รเพื่ อสุ ข ภา พ ข้อมู ล
ประกอบการพิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ อาหาร และ
อาหารและวิ ถี ชี วิ ต กั บ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค
โลกาภิวัฒน์
Roles and importance of food in daily life,
cultures and consumption behavior around the
world including the influence of foreign cultures
on Thai consumption behavior, identity and
wisdom of food in Thai, proper food selections
according to basic needs, health foods,
information for purchasing food, and food and
life style according in the age of globalization.
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั
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3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
ความรู้พนื้ ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี การ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งฉลาด
ผ ล ก ระ ทบข อง ก า รใ ช้ พ ลั ง ง า นที่ มี ผ ล ต่ อ
สิ่งแวดล้อม ที่มาของพลังงานไฟฟ้า ปละพลังงาน
อื่นๆ และการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ประหยัด
และปลอดภัย หลักการทางานและเลือกใช้ระบบ
ปรั บ อากาศ รถยนต์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
พื้ น ฐาน การใช้ พ ลั ง งานในอนาคต การผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยี
ส าหรั บ รถยนต์ ใ นอนาคต ระบบขนส่ ง มวลชน
การเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
Basic knowledge of energy and technology,
energy conservation, intelligent method for
consuming energy, impact of consuming energy
on environment, source of electricity and other
energy, proper, economical and safe methods
for consuming energy principle of selecting air
conditioner and vechicle, consuming energy in
the future, electricity generation by nuclear
energy, mass transportation system,
preparation for changing technology and
dicision making on proper use.

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Science in Daily Life
บ ท บ า ท ข อ ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ชี ว ภ า พ
วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ และวิ ท ยาศาสตร์
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เทคโนโลยี บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ของโลกทั้ ง ระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บสิ่ ง มี ชี วิต
สิ่ ง แวดล้ อ ม สารเคมี พลั ง งานและไฟฟ้า การ
สื่ อ สารและคมนาคม อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา โลกและ
อวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Role of biological science and physical science
and integration of earth science in daily life
organisms,
environments,
chemical,
substances, energies and electricity,
telecommunications, meteorology, earth and
space including, the applications of science and
technology in daily life.
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทาง
ชี ว ภ า พ ข อ ง พ ฤ ติ ก ร ร มแ ล ะ ป ร ะ เ ภ ทข อง
พฤติ ก รรม ความรู้ สึ ก และการรั บ รู้ การมี
สติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจา การคิด
และภาษา เชาวน์ปัญญาและการยกระดับเชาวน์
ปั ญ ญา การจั ด การอารมณ์ แ ละการสร้ า ง
แรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรม
อปกติ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรม
มนุษย์เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Concept of human behavior, biology and types
of behavior, sensation and perception, state of
consciousness, learning and memory, thinking
and language, intelligence and intelligence
management of emotions and development of
motivation, human social behavior, abnormal
behavior, analysis of human behavior case
studies for application in daily life.

ปิดรายวิชา

124

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสือ่ สารยุคดิจิทลั
3 หน่วยกิต
เปิด
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทลั
1(0-2-1) รายวิชา
ใหม่
Technology Usage for Digital life
แ นว คิด เกี่ ยว กั บเทค โ นโ ล ยี ท าง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์
สานักงาน หลักการทาธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็ ก ทรอนิก ส์ การใช้เทคโนโลยีทาง
คอมพิว เตอร์ แ ละอิน เทอร์ เน็ ต การใช้
ซอฟแวร์สานักงาน
Concepts of computer and internet
technology, office software, principles
of electronic commerce, usage of
computer and internet technology,
usage of office software.
เปิด
002102 ความฉลาดทางดิจิทลั
2(1-2-3)
รายวิชา
Digital Intelligence Quotient
ใหม่
ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า รเทศ
หลั ก การสืบค้ น ข้ อ มู ล และสารสนเทศ
การคั ด สรรข้ อ มู ล ข่ า วสารมาใช้ แ ละ
น าเสนอข้ อ มู ล การสื่ อ สารอย่ า งมี
จริ ย ธรรมและเป็ น ไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการ
สื่อสาร
Principles of laws and ethics
concerning information technology,
principles of information accessing and
information, extracting information and
presentation, ethical communication
according to laws concerning
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information
technology
and
communication.
กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
15
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดารงชีวิตบนความ
หลากหลายทางสั งคมและวัฒ นธรรม
ประวัตศิ าสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยา
ศึก ษา สุ น ทรี ย ภาพในการด าเนิน ชีวิต
ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ พื่ อ ก า ร
ด ารงชี วิ ต ในสั ง คมและชุ ม ชน การ
จั ด การทางสุ ขภาพทางกายและจิตใจ
บทบาทและหน้ า ที่ ข องตนเองในการ
ทางานร่ ว มกั บผู้ อ่ืน การโน้ม น้า วและ
การจู ง ใจผู้ อ่ื น การแสดงออก ถึ ง
พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดงี าม กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Life philosophy, living on social and
cultural diversity, history and local way
of life, Phayao studies, aesthetics of
living, environmental management for
earning a living, physical health,
mental health management, roles and
duties in cooperative works,
persuasion, proper code of morality
and ethics, laws in daily life.
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong
Learning

หน่วยกิต
เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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003203

ปรั ชญาการคิ ด หลั ก การคิ ด อย่า งมี
วิ จ ารณญาณและคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์
หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ หลักการ
ทางานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ
เติ บ โต การพั ฒ นาทั ก ษะทางสั ง คม
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
ทั ก ษะการคิ ด ทั ก ษะการคิ ด อย่ า ง
สร้ า งสรรค์ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจ ารณญาณ ทั ก ษะการสื่อ สาร และ
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ที่ จ าเป็ น
สาหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงิน
ส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of
critical and analytical thinking, creative
thinking, collaboration, communication,
lifelong learning and growth mindset,
development of social skills,
personality and expression in society,
thinking skills, creative thinking,
communication skills and lifelong
learning for future, personal financial
skill.
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for
Society Creation
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ชุ ม ชน การศึ ก ษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การ
ท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม จิ ต วิ ท ยาการ
ท างานเป็ น ที ม การแสดงออกในที่
สาธารณะ การวางแผน การกาหนดกล

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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003204

ยุ ทธ์ และ การด าเนินการตามแผนใน
การทางานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของ
ตนเองตามกฎหมายในการดารงชีวิตใน
สั ง คม การร่ ว มมือ และปรั บตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ ยนแปลง ความ
เป็ น พลเมื อ งที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
ความสาคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของ
สังคมไทย การยอมรับในความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น
Community learning skills, study of
the culture and way of life of the
community, collaboration, psychology
of collaboration, public expression,
planning, strategy formulating and
implementing plan in collaborative
works, human rights and obligation,
cooperation and adaptability to
changing environment, responsible
citizens, awareness of value and
importance of Thai identity,
acceptance of cultural diversity and
respect for others.
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and
Community Management
ความรอบรู้ ท างด้ า นสุ ข ภาพ การ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาสุ ข ภาพของตนเอง
ความปลอดภั ย ในการด ารงชีวิ ต การ
ค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การ
วางแผนและดาเนินโครงการทางด้ า น

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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003305

สุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในชุ ม ชนแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม ความเป็ น ผู้ น าด้ า นสุ ข ภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of
one’s health problems, safety in living,
searching
for
community’s
environmental problems, collaborative
planning and lauching environmental
health project in community,
leadership in health, environment and
community.
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทลั
3(2-2-5)
Design Thinking Process for
Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการ
ยุคดิจิทัล การวางแผนและทาธุรกรรม
ทางการเงิ น ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ
คุ ณ สมบั ติข องการเป็ น ผู้ประกอบการ
ยุ ค ดิ จิ ทัล การใช้เครื่อ งมือ วั ด ส าหรั บ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล
กระบวนการคิ ดเชิง ออกแบบ แนวคิด
การสร้ า งผลงานด้ ว ยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Basic knowledge of digital age
entrepreneurs, financial planning and
transaction for entrepreneurs, qualities
of digital age entrepreneurs, usage of
measuring tools for digital age
entrepreneurs, design thinking

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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ปรับปรุง

003306

process, concepts of developing new
products using design thinking
process, ethics for digital age
entrepreneurs.
บูรณาการความรู้สนู่ วัตกรรมทาง
วิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional
Innovation
การบู รณาการความรู้ ของหมวดวิ ชา
ศึกษาทั่ วไปสู่ การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ
การออกแบบและสร้ างนวั ตกรรมทาง
วิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม
ทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from
general education courses for
professional activities, designing and
developing professional innovation
using design thinking process, creating
concepts of professional innovations

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะ

124 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ

วิชาแกน

24 หน่วยกิต วิชาแกน

กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะ
181111

สุนทรียศาสตร์

130 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะ
3(3-0-6) 181226

-

สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศิลปะ

Aesthetics

3(2-2-5)

ความหมาย แนวคิ ด ทั ศ นคติ ข องมนุ ษย์

ปรับรหัส
รายวิชา
,ปรับชื่อ

Aesthetic and Theory of Art

ด้านสุนทรียศาสตร์ ในประวัติศาสตร์จนถึง

ประวัติศาสตร์วิธีคิดในด้านสุนทรียศาสตร์

รายวิชา

ปั จ จุ บั น แนวคิ ด ตะวั น ออก ตะวั น ตก

แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านการออกแบบ

,ปรับ

วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่น การวิเคราะห์

มายาคติแ ละวาทกรรมด้ า นศิล ปะและการ

คาอธิบาย

วิจารณ์ การประยุกต์ใช้ในการรับรู้ และ การ

อ อ ก แ บ บ ก ร ะ บ ว น ก า ร รั บ รู้ แ ล ะ ก า ร

รายวิชา

ประเมินคุณค่า

สร้ า งสรรค์ ใ นวั ฒ นธรรมตะวั น ตกและ

,ปรับย้าย

The meaning, concepts, human attitudes

ไปอยู่

ตะวันออก

towards aesthetics since the ancient time,

History of mindset in aesthetics, concepts
and fundamental theories of design, myths
East and West concepts, cultural heritages,
and discourses in art and design, process
the analytical critics, application in aesthetic
of perception and creation in western and
perception and its evaluation
eastern cultures
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
184121 การเขียนภาพ

3(1-4-4)

Drawing and Painting

184121

การเขียนภาพ

3(1-4-4)

Drawing and Painting

พื้นฐานการวาดภาพศิลปะ ภาพเรขาคณิต

การเขียนเส้น รูปทรงเลขาคณิ ต การวาด

ด้ ว ยดิ น สอ การใช้สี น้า อุ ปกรณ์ เขี ย นภาพ

ภาพศิลปะ การเขียนภาพหุ่นนิ่ง จัดส่วน แสง

การวาดเส้ น การเขี ย นภาพหุ่น นิ่ง สั ด ส่วน

และเงา การใช้ สี น้ า การเขี ย นทั ศ นี ย ภาพ

แสงเงา การเขียนทัศนียภาพภายนอกและ

ภายนอก และภายใน ตามหลักองค์ประกอบ

ภายใน

ที่ทาให้เกิดความงาม

Training of drawing by delineation,

Line drawings, geometric forms, art

geometrical forms, water colour and using

drawings, still life drawings, light and

basic drawing tools, drawing, writing,

shadow compositions, use of water colours,

พื้นฐาน
วิชาชีพ

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

paphuennieg, proportioning, lighting, shade

outside and inside perspective drawings

& shadow, exterior and interior perspective

according to principles of composition to

views

create beauty

184122 การจั ด องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะ และ 184122
พื้นฐานการออกแบบ

3(1-4-4)

การจัดองค์ประกอบทางศิลปะและ การ

ปรับชื่อ

ออกแบบพื้นฐาน

รายวิชา

3(1-4-4)

Composition Art and Fundamental

Composition Art and Fundamental

และปรับ

Design

Design

คาอธิบาย

หลั ก การออกแบบทางศิ ล ปะ จุ ด เส้ น

การจั ด องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะ และการ

ร ะ น า บ แ ส ง เ ง า ท ฤ ษ ฎี สี ก า ร จั ด

ออกแบบพื้นฐาน หลักการพื้นฐานศิลปะ จุด

องค์ประกอบทางศิลปะ การนาเสนอผลงาน

เส้น ระนาบ พื้นที่ว่าง แสงเงา ทฤษฎี การจัด

2 มิ ติ แ ล ะ 3 มิ ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ

องค์ประกอบในการออกแบบชิ้นงาน และสื่อ

สถาปั ต ยกรรมขั้ น พื้ น ฐาน การวิ เ คราะห์

ความหมายในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

สังเคราะห์ กาหนดแนวคิดในการออกแบบ

Composition art and fundamentals design,

สถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ของประโยชน์

basic principles of art, dot, line, plane,

ใช้สอย ที่วา่ ง รูปทรง ระบบโครงสร้าง

space, light and shadow, theories

Learning principles art-work in terms of

composition determination in workpiece and

dots, lines, planes, lights, shade and

meaning attribution in 2 and 3 dimensional

shadow, colour theory, composition art,

form

รายวิชา

design of 2 and 3 dimensional
presentations fundamental architecture
design, analysis and synthesis, defining of
concepts in architecture, relationship
between function, space and form of
structural system
184123 พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6)
Basic Interior Architecture
หลักการเบื้องต้นการจัดที่โล่งว่างภายใน
การใช้ ส อยพื้ น ที่ ขนาด สั ด ส่ ว นและการ

ปิดรายวิชา
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

ออกแบบเครื่องเรือน ลักษณะกายภาพของ
มนุษย์ กับความต้องการในการใช้พ้ืนที่ ภาวะ
ความน่าสบาย
Learning fundamental of managing
interior space, area, size, human
dimension, designing of suitable furniture,
human anatomy and requirements space
utilization and the comfort
184124 การเขียนแบบเบื้องต้น

3(1-4-4)

Basic Drafting

184123

เทคนิคการเขียนแบบ

3(1-4-4)

Technical Drawing

ปรับรหัส
รายวิชา

การเขี ย นแบบโดยใช้เครื่อ งมือ เขีย นแบบ

การใช้เครื่องมือเขีย นแบบ หลักการเขีย น

,ปรับชื่อ

อั ก ขระ ตั ว เลข รู ป ร่ า ง รู ป ทรงเรขาคณิ ต

แบบ การอ่ า นแบบ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย น

รายวิชา

ภาพ 3 มิ ติ การเขี ย นทั ศ นี ย ภาพภายใน

อักขระ และตัวเลข การเขียนภาพฉาย การใช้

และปรับ

สั ญ ลั ก ษ ณ์ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ง า น

เ ค รื่ อ ง มื อ เ ขี ย น ทั ศ นี ย ภ า พ ภ า ย น อ ก

คาอธิบาย

สถาปัตยกรรมภายใน

ทัศนียภาพภายใน สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน

รายวิชา

Basic drafting and drawings, manuscripts,
numbers, shapes, geometric forms, threedimensional graphics, interior perspective
views, standard symbols

ทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
อย่างถูกต้องตามหลักการ
Using technical drawing tools, principles of
technical drawing, reading, character and
number drawing practice, orthogonal
drawing, using drawing tools for outside and
inside perspective, correct architectural and
interior architectural symbols

184221 เทคนิคการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
ภายใน

3(1-4-4)

PresentationTechniques for Interior
Architecture

ปิดรายวิชา
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

เทคนิ ค ของการน าเสนอผลงานการ
ออกแบบทางสถาปั ต ยกรรมภายใน การ
เขี ย น แปลน รู ป ด้ า น รู ป ตั ด ทั ศ นี ย ภาพ
แบบขยายและหุ่ น จ าลอง นิ ท รรศการ
ผลงานการออกแบบ โดยการประยุ ก ต์ใ ช้
องค์ประกอบของ แสง สี เสียง และเงา
Techniques of drafting, drawings plan,
elevation, section, perspective, details and
modeling applicable to interior architecture
presentation, utilization of lighting, color,
sound, shade and shadow
184321 ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมภายใน

184321 ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมภายใน

3(3-0-6)
History of Interior Architecture

3(3-0-6)
History of Interior Architecture

ประวั ติค วามเป็ น มาและรู ปแบบของงาน

การศึกษาประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการ

ออกแบบสถาปั ต ยกรรมภายในตั้ ง แต่

ทางสถาปั ต ยกรรมมตะวั น ตก ตั้ ง แต่ ยุ ค

สมั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ถึ ง สมั ย ใหม่

สมั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ถึ ง ยุ ค สมั ย ปฏิ วั ติ

ความสั ม พั น ธ์ แ ละอิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรม

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร จ า แ น ก แ ย ก แ ย ะ

ตะวันตกที่มีต่อการแสดงออกทางศิลป์ และ

เปรี ย บเที ย บแนวคิ ด ในการออกแบบ

งานสถาปัตยกรรมภายในร่วมสมัย

โครงสร้ า ง ส่ ว นประกอบที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง

Historical and derivation of designs,

สถาปัตยกรรมภายใน

relationship between the art expression

History and evolution of architecture study

and their Western Cultures and factors

from prehistoric period to industrial

upon recent interior architecture works

revolution

period,

classification

categorization, identification and comparison
of concepts structures design valuable
components to interior architecture

ปรับรหัส
วิชา ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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184322 พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)

Basic Thai Architecture
พื้นฐานและวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรม
ไทย ความสั ม พั น ธ์ ข องสถาปั ต ยกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คมไทยและความเชื่ อ ถื อ
ระบบโครงสร้ า งของอาคารพื้ น ถิ่ น ที่ มี
พื้นฐานมาจากแบบประเพณีนิยม ลวดลาย
แ ล ะ ศิ ล ป ะ ข อ ง ก า ร ต ก แ ต่ ง ท า ง
สถาปัตยกรรมไทย
Principles and development of Thailand’s
traditional architecture, relationship of
architecture to the Thai social and religious
belief, characteristics of Thai vernacular
architecture

and

Thai

architecture

decoration
184124

การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Interior Architecture Drawing
การเขี ย นแบบ การเข้ า ไม้ การประสาน
เครื่ อ งเรื อ นประเภทลอยตั ว การเขี ย น
รายละเอีย ดผัง พื้น ผนั ง เพดาน การติดตั้ง
เ ค รื่ อ ง เ รื อ น ร า ย ก า ร ป ร ะ ก อ บ แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายใน รูปด้าน รูปตัด แบบ
ขยาย ในอาคารขนาดเล็ ก ประเภทบ้ า นพั ก
อาศัย และปฏิบัติการออกแบบเครื่องเรือ น
ประเภทลอยตัวขนาดเล็ก
Architectural drawing joints, soldier, loose
furniture, writing details, floor plan, wall,

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

ceiling, furniture installations, interior
specifications, elevation, section, details of
small residential building and design loose
furniture
184322 ประวัตศิ าสตร์ทางสถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Architecture
การศึกษาวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรม
ไทย คติ ค วามเชื่ อ แนวคิ ด องค์ ป ระกอบ
ส่ ว นประกอบ วั ส ดุ และพื้ น ที่ ว่ า ง ของ
สถาปั ต ยกรรมไทยพื้น ถิ่ น และล้ า นนา การ
จาแนก แยกแยะ เปรียบเทียบ ระบบโครงการ
สร้างสถาปัตยกรรมไทย ลวดลายและศิลปะ
การตกแต่ ง ตามแบบประเพณี นิ ย ม การ
จาแนกเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้ อย่าง
ถูกต้อง
Evolution of Thai architecture study,
beliefs, concepts, elements, components,
materials and space of local Thai and Lanna
Thai

architecture,

categorization,

identification and comparison of construction
systems of Thai architecture, patterns and
the decorative arts according to traditional
customs, correct local identity categorization
วิชาเอก

100 หน่วยกิต วิชาเอก

106 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

94 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ

106 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาหลักสาขา

46 หน่วยกิต กลุ่มวิชาหลักสาขา

60 หน่วยกิต

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

184111

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1

ปรับรหัส

184212 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1

4(1-6-5)
Interior Architectural Design

4(1-6-5)

รายวิชา
ปรับ

Interior Architectural Design l

พื้นฐาน ทฤษฎีและแนวทางการออกแบบที่

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร

คาอธิบาย

โล่งว่างภายในของสถาปัตยกรรม รูปแบบ

ประเภทที่พักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย ด้วย

รายวิชา

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้ประโยชน์

ก า รวิเค รา ะ ห์แ ล ะ สั ง เ ค รา ะ ห์แ น ว คิ ด

ข อ ง พื้ น ที่ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้

พฤติกรรมและการใช้งาน ความต้องการพื้นที่

ความสั ม พั น ธ์ พ้ื น ที่ ใ ช้ ส อย การออกแบบ

ใช้สอย ผลกระทบสภาพแวดล้อมที่ตั้ง ภายใน

สัดส่วน รูปทรง สุนทรียภาพ และระบบใน

อาคารขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 100 ตารางเมตร

อาคาร

ความสูงไม่เกิน 7 เมตร

Theories and concepts about interior
architecture

space,

analyzing

Interior

architecture

design

for

and

condominium residential building type by

synthesizing space, defining the concepts in

analyzing and synthesizing concept, user

architecture, relationship between function

behavior,

and structural system

relationship to the location in a building with

required

useable

space,

space no larger than 100 square meters and
no taller than 7 meters
184211 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
4(1-6-5)
Interior Architectural Design II

184214 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
4(1-6-5)
Interior Architectural Design ll

ปรับรหัส
รายวิชา
ปรับ

ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร

คาอธิบาย

สถาปั ต ยกรรมภายในอาคารที่ พั ก อาศั ย

สาธารณะขนาดเล็ ก ประเภทสถานศึก ษา

รายวิชา

การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเครื่องเรือน

ศู น ย์ก ารเรี ย นรู้ ห้ อ งสมุ ด คลิ นิก เวชกรรม

ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พ้ืนที่ใช้สอย

ด้ ว ยการวิเคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ประเด็ น

องค์ ป ระกอบอาคาร จิ ต วิ ท ยาผู้ ใ ช้ ง าน

ปัญหา แสดงแนวคิด พฤติกรรมการใช้งาน

สภาวะแวดล้ อ ม การสร้ า งสรรค์ ง าน

ความต้ อ งการพื้ น ที่ ใ ช้ ส อย ผลกระทบ

ออกแบบ โครงสร้ า งและระบบอุ ป กรณ์

สภาพแวดล้ อ มที่ ตั้ ง ระบบและอุ ป กรณ์

อาคาร
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

Theories and implementations of interior

อาคารภายในอาคารขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 500

space arrangement in residential buildings,

ตารางเมตร

furniture planning, user behavior, function,

Interior architecture of a small-size public

interaction, building elements, user

building design schools, learning centers,

psychology, environment, creative design,

libraries, medical clinics type by analyzing

building structure and building equipment

and synthesizing issues, show ideas on user

systems

behavior, requirements of space, effect on
surrounding environment, system and
equipment in a building with an area not
exceeding 500 square meters

184212 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3

184312 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3

4(1-6-5)
Interior Architectural Design III

4(1-6-5)
Interior Architectural Design lll

ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดวางพื้นที่ใช้สอยใน

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร

อา ค า รส า ธา รณ ะ ข นา ด เล็ ก ป ร ะ เ ภ ท

สาธารณะขนาดกลาง ประเภท

ร้านอาหาร การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัดวาง

ห้ า งสรรพสิ น ค้ า โรงมหรสพ สถานี ข นส่ ง

เครื่องเรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์

มวลชน ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ

พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบอาคาร จิตวิทยา

ด้ ว ยการวิเคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ประเด็ น

ผู้ ใ ช้ง าน สภาวะแวดล้ อ ม การสร้ า งสรรค์

ปัญหา แสดงแนวคิด พฤติกรรมและการใช้

งานออกแบบโครงสร้างและระบบอุปกรณ์

งาน ความต้องการพื้นที่ใช้ส อย ผลกระทบ

อาคาร

สภาพแวดล้อมที่ตั้ง ระบบและอุปกรณ์การ

Theories and implementations of interior
space arrangement of small public

ออกแบบเพื่ อ มวลชน ภายในอาคารขนาด
พื้นที่ ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร

buildings in restaurant, furniture planning,

Interior architecture design of medium-

user behavior, function, interaction, building

size public buildings, malls, theaters, public

elements, user psychology, environment,

transport stations, convention and exhibition

creative design, building structure and

centers type by analyzing and synthesizing

building equipment systems

issues, show ideas on user behavior,

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

requirements of

space, effect on

surrounding environment, system and
equipment for universal design in a building
with an area not exceeding 1 , 0 0 0 square
meters
ปิดรายวิชา

184213 แนวความคิดในการออกแบบ 3(2-2-5)
Design Concepts
ที่มาของแนวความคิด แรงบันดาลใจ การ
ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ ว ย
กระบวนการการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน
Inspirations in creating of interior
architecture design concept by analysis and
synthesis, defining concepts to be used in
interior architecture
184215 หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวความคิ ด ในการ
ออกแบบ

2(2-0-4)

Criteria and Design Concepts
การศึกษาเกณฑ์การออกแบบ

ปรัชญา

แนวคิด อิทธิพล องค์ประกอบ และที่มาของ
งานสถาปัตยกรรม แนวคิดในการสร้างสรรค์
และพัฒนาการ

ในงานสถาปัตยกรรมและ

สถาปัตยกรรมภายใน จากศตวรรษที่ 19 ถึง
กลางศตวรรษที่ 20 ผ่านกรณีศกึ ษาที่สาคัญ
ระดับโลก
Study design criterions, philosophy,
concepts, influences, elements and origin of

รายวิชา
ใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
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สาระที่
ปรับปรุง

architecture, concepts in creativity and
development in architecture and interior
architecture from the 19th century to mid20th

century

through

important

international case studies
184311 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4

184314

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4

4(1-6-5)

4(1-6-5)

Interior Architectural Design IV

Interior Architectural Design lV

ทฤ ษฎี แ ล ะ ก า รปฏิ บั ติ ก า รออก แ บบ

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร

สถาปั ต ยกรรมภายใน อาคารพาณิ ช ย์

ประเภทสาธารณะ ประเภทโรงแรม

ประเภทอาคารสานักงาน การจัดพื้นที่โล่ง

รี ส อร์ ท และสปา ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ แ ละ

ว่าง การจัดวางเครื่องเรือน ประโยชน์ใช้สอย

สั ง เคราะห์ ประเด็ น ปั ญ หา แสดงแนวคิ ด

ความสั ม พั น ธ์ พ้ื น ที่ ใ ช้ ส อย องค์ ป ระกอบ

พฤติกรรมและการใช้งาน ความต้องการพื้นที่

อาคาร จิ ต วิทยาผู้ ใ ช้งาน สภาวะแวดล้อม

ใช้สอย ผลกระทบสภาพแวดล้อมที่ตั้ง ระบบ

การสร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้างและ

และอุปกรณ์การออกแบบเพื่อมวลชน ภายใน

ระบบอุปกรณ์อาคาร

อาคารขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 1,500 ตารางเมตร

Theories and implementations of interior

Interior architecture design of public

space arrangement of commercial and

buildings, hotels, resorts and spas type by

public buildings in office, furniture planning,

analyzing and synthesizing issues, show

user behavior, function, interaction, building

ideas on user behavior, requirements of

elements, user psychology, environment,

space, effect on surrounding environment,

creative design, building structure and

system and equipment for universal design

building equipment systems

in a building with an area not exceeding

ปรับรหัส
รายวิชา
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

1,500 square meters
184312 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
4(1-6-5)
Interior Architectural Design V

184411

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
5(1-8-6)
Interior Architectural Design V

ปรับรหัส
รายวิชา
ปรับหน่วย
กิต
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สาระที่
ปรับปรุง

ทฤ ษฎี แ ล ะ ก า รปฏิ บั ติ ก า รออก แ บบ

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร

ปรับ

สถาปั ต ยกรรมภายในอาคารสาธารณะ

ประเภทสาธารณะ ประเภทโรงพยาบาล ศูนย์

คาอธิบาย

ข น า ด ใ ห ญ่ ป ร ะ เ ภ ท ศู น ย์ ก า ร ค้ า

สุ ข ภาพ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์

รายวิชา

ห้างสรรพสินค้า การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัด

ประเด็นปัญหา แสดงแนวคิด พฤติกรรมและ ปรับจานวน

ว า ง เ ค รื่ อ ง เ รื อ น ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ช้ ส อ ย

การใช้ ง าน ความต้ อ งการพื้ น ที่ ใ ช้ ส อย

ชั่วโมง

ความสั ม พั น ธ์ พ้ื น ที่ ใ ช้ ส อย องค์ ป ระกอบ

ผลกระทบสภาพแวดล้ อ มที่ ตั้ ง ระบบและ

บรรยาย

อาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะ

อุ ป กรณ์ ก ารออกแบบเพื่ อ มวลชน ภายใน ปฏิบัติ และ

แวดล้ อ ม การสร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ

อาคารขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร

โครงสร้ า งและระบบอุ ปกรณ์ อ าคาร และ

Interior architecture design of public ด้วยตนเอง

การออกแบบเพื่อมวลชล

buildings, hospitals, health centers type by

Theories and implementations of interior

analyzing and synthesizing issues, show

space arrangement of large public buildings

ideas on user behavior, requirements of

in department store shopping mall,

space, effect on surrounding environment,

furniture planning, user behavior, function,

system and equipment for universal design

interaction, building elements, law, user

in a building with an area not exceeding

psychology, environment, creative design,

2,000 square meters

building structure,

การศึกษา

building equipment

systems and universal design
184411

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
4(1-6-5)
Interior Architectural Design VI
ทฤ ษฎี แ ล ะ ก า รปฏิ บั ติ ก า รออก แ บบ
สถาปั ต ยกรรมภายในอาคารสาธารณะ
ขนาดใหญ่ ประเภทโรงแรม การจัดพื้นที่โล่ง
ว่าง การจัดวางเครื่องเรือน ประโยชน์ใช้สอย
ความสั ม พั น ธ์ พ้ื น ที่ ใ ช้ ส อย องค์ ป ระกอบ
อาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะ
แวดล้ อ ม การสร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ

ปิดรายวิชา
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ปรับปรุง

โครงสร้ า งและระบบอุ ปกรณ์ อ าคาร และ
การออกแบบเพื่อมวลชล
Theories and implementations of interior
space arrangement of large public buildings
larger such as hotel building, furniture
planning,

user

behavior,

function,

interaction, building elements, law, user
psychology, environment, creative design,
building structure,

building equipment

systems and universal design
184412 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7
4(1-6-5)
Interior Architectural Design VII
ทฤ ษฎี แ ล ะ ก า รปฏิ บั ติ ก า รออก แ บบ
สถาปั ต ยกรรมภายในอาคารสาธารณะ
ขนาดใหญ่พิเศษประเภท โรงพยาบาลและ
คลินิกเพื่อสุขภาพ คลินิกเสริมความงามและ
สปา การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเครื่อง
เรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้
สอย องค์ประกอบอาคาร กฎหมาย จิตวิทยา
ผู้ ใ ช้ง าน สภาวะแวดล้ อ ม การสร้ า งสรรค์
งานออกแบบ โครงสร้างและระบบอุปกรณ์
อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล
Theories and implementations of interior
space arrangement of very large buildings
such as hospitals, health care clinics and
spa , furniture planning, user behavior,
function, interaction, building elements,

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

law, user psychology, environment,
creative design,

building structure,

building equipment systems and universal
design
184413 ออกแบบตกแต่งแบบไทย และล้านนา
3(1-4-4)
Thai and Lanna Decoration Design
องค์ประกอบ คุณค่าของการตกแต่งแบบ
ไ ทย ลั ก ษณ ะ ก า รใ ช้ ล ว ด ล า ยไ ทยที่ มี
เอกลักษณ์ วิวัฒนาการ คติความเชื่อ ในการ
ตกแต่งของไทย รูปแบบเครื่องเรือนเครื่องใช้
ของไทย องค์ ป ระกอบ คุ ณ ค่ า ของการ
ตกแต่งแบบล้านนา ลักษณะการใช้ลวดลาย
การออกแบบที่มีเอกลักษณ์ วิวัฒนาการ คติ
ความเชื่อ ในการตกแต่งแบบล้านนา รูปแบบ
เครื่องเรือนเครื่องใช้การปฏิบัตอิ อกแบบงาน
สถาปัตยกรรมภายใน
Element, appreciation of Thai
decorative arts, development and myth of
Thai decorative arts, appropriate and
ornamentes furniture, elements of Thai
decoration of Lanna, formations and
significant characteristics from ancient
believes in Lanna decoration, training of the
furniture styles with Lanna style, practical
interior architecture design

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

184511 เตรียมวิทยานิพนธ์

3(0-6-3) 184511

Thesis Preparation

เตรียมวิทยานิพนธ์

3(0-6-5)

ปรับ
คาอธิบาย

Thesis Preparation

เสนอหั ว ข้ อ และโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์

วิธีการดาเนินงานวิทยานิพนธ์ เกณฑ์การ

รายวิชา

ท บ ท ว น ท ฤ ษ ฎี ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก

เลือ กโครงการ การรวบรวมวรรณกรรมที่

และปรับ

กรณี ศึ ก ษา ศึ ก ษาที่ ตั้ ง โครงการ ผู้ ใ ช้ ง าน

เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา ความเป็นไปได้ของ

จานวน

กฎหมายและเทศบั ญ ญั ติ การเตรี ย ม

โครงการและที่ตั้ง ข้อมูลพืน้ ฐานของโครงการ

ชั่วโมง

วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม

กิ จ กรรม และพฤติ ก รรมการใช้ ง าน การ

ศึกษาด้วย

ภายใน

เตรียมเพื่อการทาวิทยานิพนธ์

Thesis proposal, programming and

ตนเอง

Methods in completing thesis, criteria in

theoretical review, case study, site

choosing

project, gathering related

analysis, user behavior, control laws and

literature and case studies, project feasibility

thesis preparation of interior architecture

and location, project’s basic information,
activity and user behavior, preparation for
writing thesis

184512 วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต 184512

Thesis

วิทยานิพนธ์

9 (0-27-14)

Thesis

ปรับหน่วย
กิต ปรับ

ประมวลความรู้ วิ เคราะห์ ความต้องการ

การออกแบบโครงการทางสถาปัตยกรรม

คาอธิบาย

พื้นที่ใช้สอย ความสัมพันธ์พ้ืนที่ใช้สอย ผัง

ภายใน วิเคราะห์แนวคิด พัฒนาการออกแบบ

รายวิชา

บริเวณ การจัดวางแปลน แนวความคิดใน

ระบุ ร ายละเอี ย ดวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ป ระกอบ

การออกแบบ การออกแบบ การเขียนแบบ

อาคาร จัดทารายละเอียดประกอบแบบตาม

ก่อสร้าง และการแสดงผลงานการออกแบบ

ขั้ น ตอนมาตรฐานการด าเนิ น งานวิ ช าชี พ

สถาปัตยกรรมภายใน

สถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรม

Knowledge, continuation of practice from

ภายใน

thesis preparation, area requirement,

Design interior architecture project,

functions, lay-out plan, master plan,

concept analysis, development design,

concept design, design, construction

material specifications, building equipments,

drawing, interior

creating plan specifications following
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สาระที่
ปรับปรุง

standard procedures, in architecture
profession interior architecture department
184111

การออกแบบพื้นฐานสถาปัตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมภายใน

5(2-4-6)

Fundamentals Architectural Design
and Interior Architectural Design
การศึกษาการจัดองค์ประกอบเพื่อกาหนด
ที่ว่างที่ส่งผลต่อการใช้งานในงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่า งพื้น ที่
ภายใน สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม
ภายนอก ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ที่ว่างส่วน
บุ ค คล สั ด ส่ ว นของร่ า งกาย จิ ต วิ ท ยา
สภาพแวดล้อม สัดส่วนเครื่องเรือน โปรแกรม
เพื่ อ การออกแบบ ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ
พื้ น ฐ า น ง า น ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ ล ะ
สถาปัตยกรรมภายในจากโจทย์ที่กาหนดให้
Study of composition determination to
space in architecture design, relationship
between interior space, architecture and
exterior environment, human behavior
study, personal space, human body
proportions, environmental psychology,
furniture

proportions,

programs

for

designing, standard architecture and interior
architecture design for assigned tasks

รายวิชา
ใหม่
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184211

ออกแบบสถาปัตยกรรม 1

5(1-8-6)

รายวิชา
ใหม่

Architectural Design l
การออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารประเภท
ที่ พั ก อาศั ย อาคารชุ ด พั ก อาศั ย ด้ ว ยการ
วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด เพื่ อ การ
กาหนดพื้นที่ใช้สอยทั้งภายในและภายนอก
อาคารที่ตอบสนองพฤติกรรมและการใช้งาน
ของมนุ ษย์ โครงสร้ า งอาคาร และอิทธิ พ ล
ของสภาพแวดล้อม สาหรับอาคารขนาดพื้นที่
ไม่เกิน 500 ตารางเมตร
Architecture design for condominium
residential building type by analysing and
synthesizing concept interior and exterior
space design, human behavior and usage,
building structure, environment effects for a
building not exceeding 500 square meters
184213

ออกแบบสถาปัตยกรรม 2

5(1-8-6)

Architectural Design ll
ก า รออก แ บบส ถ าปั ตยก รรมอาคาร
สาธารณะขนาดเล็ ก ประเภทสถานศึก ษา
ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด ด้วยการวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์แ นวคิด เพื่อ ก าหนดพื้นที่ใช้
สอย รู ป ทรงอาคาร โครงสร้ า งอาคาร
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้ง
ส าหรั บ อาคารขนาดพื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น 1,000
ตารางเมตร
Architecture design a small-size
public building, schools, learning centers,

รายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

libraries type by analyzing, synthesizing,
concept, defining usable space, building
form, building structure, the relationship
with surrounding environment for a building
not exceeding 1,000 square meters
184311

ออกแบบสถาปัตยกรรม 3

5(1-8-6)

Architectural Design lll
ก า รออก แ บบส ถ าปั ตยกรรมอาคาร
สาธารณะขนาดกลาง ประเภท
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า โรงมหรสพ สถานี ข นส่ ง
มวลชน ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ
ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด เพื่อ
กาหนดพื้นที่ใช้สอย รูปทรงอาคาร โครงสร้าง
อาคาร สภาวะน่าสบาย และความสัมพันธ์
กั บ สภาพแวดล้ อ มโดยรอบที่ ตั้ ง ส าหรั บ
อาคารขนาดพื้นที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
ความสูงไม่เกิน 23 เมตร
Architecture design a medium-size public
building, malls, theaters, public transport
stations, convention and exhibition centers
type by analyzing, synthesizing, concept,
defining usable space, building form,
building structure, comfort zone, and the
relationship with surrounding environment
for building not exceeding 2 , 0 0 0 square
meters and not exceeding 2 3 meters in
height

รายวิชา
ใหม่
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ปรับปรุง

184313

ออกแบบสถาปัตยกรรม 4

5(1-8-6)

รายวิชา
ใหม่

Architectural Design lV
ก า รออก แ บบส ถ าปั ตยกรรมอาคาร
สาธารณะขนาดใหญ่ และอาคารสูง ประเภท
โรงแรม รี ส อร์ ท ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์แนวคิด เพื่อกาหนดพื้นที่ใ ช้ส อย
รูปทรงอาคาร โครงสร้างอาคาร และความ
ยั่ ง ยื น ของสภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายนอกและ
ภายในอาคาร ส าหรั บ อาคารขนาดพื้ น ที่
มากกว่า 2,000 ตารางเมตร
Architecture design a large-size public
building and a high-rise building, hotels,
resorts type by analyzing, synthesizing,
concept, defining usable space, building
form,

building

structure,

and

the

sustainability of the environment both inside
and outside the building for a building with
an area exceeding 2,000 square meters
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

184231 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
3(1-4-4)
Interior Structure I

27 หน่วยกิต

184233 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Interior Architectural Structure

ปรับรหัส
รายวิชา
ปรับ

วั ส ดุ เทคนิ ค การติ ด ตั้ ง การก่ อ สร้ า ง

การศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบเครื่อง

คาอธิบาย

สถาปัตยกรรมภายในอาคาร วิธีการต่อชน

เรือนประเภทติดตาย วัสดุ โครงสร้าง การ

รายวิชา

การประสานและการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งเรื อ น

ประสานวัสดุ การเขียนแบบขยาย บัวพื้น บัว

เขียนแบบโครงสร้าง แบบขยายรายละเอียด

ผนัง บัวเพดาน บัวหัวเสา การทาหุ่นจาลอง

เครื่องเรือน และงานตกแต่งภายใน

เครื่ อ งเรื อ นตามโจทย์ ที่ ก าหนดให้ อ ย่ า ง
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Materials and techniques of construction
for interior furniture, furniture installation,
drawing and specifications of interior
architecture

ถู ก ต้อ ง และมีรายละเอีย ดประกอบแบบที่
ครบถ้วน
Built-in furniture study and drawing,
materials, structures, joining components,
detail drawing, floor cornice, wall cornice,
ceiling cornice, pillar cornice, creating
furniture models correctly as assigned with
complete detail specifications

184232 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2

ปิดรายวิชา

3(1-4-4)
Interior Structure II
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ขี ย น แ บ บ ก่ อ ส ร้ า ง
สถาปัตยกรรมภายใน แบบก่อสร้างเครื่อง
เรือนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ภายใน แบบขยาย ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
โครงสร้าง
Practicing interior structural drawings,
furniture structural drawings and details of
interior structural standards
184233 โครงสร้างอาคาร

3(2-2-5)

Building Structure
คุณสมบัติของไม้และเหล็ก แรงอัด แรงดึง
แรงเค้นร่วม การออกแบบโครงสร้างไม้และ
โครงสร้างเหล็ก การออกแบบรอยต่อของ
โครงสร้าง ตั้งแต่ฐานรากจนถึงหลังคา งาน
การเชื่อมโครงเหล็ก
Characteristics of wood and steel,
compressive, tensile and combined

ปิดรายวิชา
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สาระที่
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stresses, basic buildings structures, timber
and shaped steels, connecting joints from
footing to rooftop and steel welding works
184432 วัสดุและวิธีใช้

3(3-0-6)

เปิด
รายวิชา

Materials and Usages
ประเภทวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ า งงาน

ใหม่

สถาปัตยกรรมและงานสถาปัตยกรรมภายใน
วัสดุตกแต่งภายใน คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ
วิธีใช้ วิธีการติดตั้งอย่างถูกต้องเหมาะสม
Materials used in architectural construction
and interior architecture, interior decoration
materials, specific properties of materials,
method of use, including correct installation
method
184131

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)

เปิด

Structure and System in Architecture

รายวิชา

การศึก ษา และปฏิบัติก าร ส่ ว นประกอบ
อาคาร โครงสร้ า งอาคาร ไม้ คอนกรี ต
หลั ก การเกี่ ย วกั บแรง รู ปแบบการถ่ า ยแรง
กระจายน้าหนัก การเสียรูปของโครงสร้ า ง
เนื่องจากแรงกระทา การวิเคราะห์ โครงสร้าง
ประเภทต่าง ๆ โครงสร้างพื้น บันได หลังคา
อาคารพักอาศัย ด้วยวิธีการคานวณ และการ
ท ากราฟิ ก ไดอะแกรมให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
ทฤษฎี
Building components study and operation,
building

structure,

wood,

concrete,

principles of load, forms of load transfer,

ใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

weight distribution, structural friction from
action force, analysis of different types of
structure, floor structures, stairs, roofs,
residential buildings by using calculation and
graphic diagrams correctly
ปิดรายวิชา

184331 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 1
3(3-0-6)
Materials and Technologies Building I
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและ
ตกแต่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารและงานระบบ
สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบระบาย
อากาศ ระบบไฟฟ้ า และแสงสว่ า ง ระบบ
ดับเพลิง ระบบเสียง ระบบกรอบอาคารและ
การประหยัดพลังงาน
Basic principle of materials and building
equipment systems, sanitary system,
drainage, air-conditioning, electric and
lighting, fire protection, acoustic, energy
efficient systems
184332 วัสดุ และอุปกรณ์อาคาร

3(3-0-6)

Materials and Technologie Building
การศึกษาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ระบบขนส่ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
อาคารสาธารณะสาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
ตามหลักการออกแบบเพื่อมวลชน ได้อย่าง
เหมาะสม ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานและ
กฎกระทรวง

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

Study

of

materials,

equipments,

technology, transport system and security
system in public building for disabled and
elderly using universal design standards and
in accordance with ministerial regulations
184332 ออกแบบเครื่ อ งเรื อ น และเทคโนโลยี
เครื่องเรือน
Furniture

3(1-4-4)
Design

and Furniture

Technology
การออกแบบเครื่อ งเรือ น แนวความคิด
ของนั ก ออกแบบเครื่ อ งเรื อ นที่ มี ช่ื อ เสี ย ง
เทคนิ ค และวิ ธี ก ารผลิ ต เครื่ อ งเรื อ น วั ส ดุ
ประโยชน์ใ ช้ส อย โครงสร้ า ง วิธีก ารสร้ า ง
แบบจ าลองประกอบ วั ส ดุ เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรกล ทฤษฎี เทคนิคของการสร้าง
เครื่องเรือน ความปลอดภัยในงานการผลิต
เครื่องเรือน
Implementation of various furniture
design, through various outstanding
furniture designers, concepts, technology of
furniture production, materials in use,
functions, structures models, materials,
tools,

automation,

theories

and

implementation of creating furniture
initiation and the safety of manufacturing

ปิดรายวิชา
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

184333 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 2
3(3-0-6)
Materials and Technologies Building
II
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและ
ตกแต่ง เทคโนโลยีกับการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้
ในอาคารสาหรับผู้พิการและผู้สูง อายุ ต าม
หลักการออกแบบเพื่อมวลชน ระบบขนส่งใน
อาคารและระบบรักษาความปลอดภัย
Basic principle on materials and
decorations, utilization of building interior
equipment for the elderly and universal
design transportation systems in buildings
and security control
184431 แสงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน

3(3-0-6)

184431 การออกแบบแสงสว่าง

3(2-2-5)

Lighting Design

ปรับรหัส
รายวิชา

การศึ ก ษาทฤษฎี แ สง หลั ก การของแสง

เปลี่ยนชื่อ

ธรรมชาติ การใช้แสงธรรมชาติ และเทคนิค

วิชา ปรับ

ท ฤ ษ ฎี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง เ ท ค นิ ค

วิธีการใช้งานแสงประดิษฐ์ การออกแบบแสง

คาอธิบาย

พฤติก รรมในการตอบสนองของมนุ ษย์กับ

สว่า งที่ ต อบสนองประโยชน์ใช้ส อยได้อย่าง

รายวิชา

การออกแบบการส่องแสงสว่าง วิธีการใช้

ถูกต้องตามหลักการ

Lighting for Interior Architectural
Design

แสงธรรมชาติ แ ละแสงประดิ ษ ฐ์ ภ ายใน

Study of theory of light, principles of

อาคารประเภทต่ า ง ๆ กรณี ตั ว อย่ า งการ

natural light, use of natural light and

ออก แ บบก า รใ ช้ แ ส งในง านออกแบบ

techniques of using artificial light, lighting

สถาปั ต ยกรรมภายใน ผลกระทบในด้ า น

design corresponding to intended function

ความประหยัด
Theories, technical elements, human
perception and psychology of lighting
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

design, utilization of interior lighting and the
impact of energy save
184432 การปรับปรุงอาคาร

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)

Building Renovation
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอาคารเก่า
ให้ มีประสิ ทธิ ภ าพในการใช้ง านในรู ป แบบ
ใหม่ การแก้ไขโครงสร้างอาคารและวัสดุหุ้ม
ผิวโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่
การใช้ ง านและการเปลี่ ย นแปลงระบบ
โครงสร้าง วงจรชีวิตอาคาร การจัดรูปแบบ
อาคารใหม่
Principle of process of building renovation,
structural repair, rebuilding and finishing,
re-planning to increase the quality and the
appropriate usage, life cycle of building,
including and technical remodeling
184231

การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 1
3(2-2-5)
Construction and Building Technology l

การศึ ก ษาโครงสร้ า งไม้ คุ ณ สมบั ติ ไ ม้
ส่วนประกอบอาคารไม้ รอยต่อ การรับ การ
กระจาย การถ่ า ยเทน้ าหนั ก ของอาคาร
วิธีการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทฤษฎี
เบือ้ งต้นของหน่วยแรงต่าง ๆ งานระบบไฟฟ้า
ระบบสุ ข าภิ บ าล ระบบปรั บ อากาศ การ
ค านวณขนาดเครื่ อ งปรั บ อากาศ ส าหรั บ
อาคารขนาดเล็กให้ถูกต้องตามหลักการ

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

Study wood structures, wood properties,
components of wooden buildings, joints,
bearing, load bearing, load distribution, load
transfer, reinforced concrete construction
methods, primary theories of types of loads,
electrical system, sanitary system, airconditioning system, air-conditioning, load
calculation for small-size buildings
184232 การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 2
3(2-2-5)
Construction and Building Technology ll

การศึก ษาโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก
คอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติรายละเอียดของ
โครงสร้าง วิธีการก่อสร้าง การรับแรง การ
ถ่ายเทแรง ขนาดและคุณสมบัติเหล็กเส้นใน
คอนกรีต วิธีการเลือกใช้ วิธีการก่อสร้าง การ
บารุงรักษา องค์ประกอบอาคาร และรอยต่อ
ต่าง ๆ รวมไปถึงระบบสัญจรแนวดิ่ง ระบบ
ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ระบบการป้ อ งกั บ เสี ย ง
ส าหรั บ อาคารขนาดเล็ ก ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
หลักการ
Reinforced structure study, prestressed
concrete, properties and details of structure,
construction methods, load bearing, load
distribution, load transfer, size and
properties of rebar in concrete, choosing
methods,

construction

methods,

maintenance methods, components and

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

joints, including circulation core, fire
protection system, soundproofing system for
a small-size building
184331

การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 3
3(2-2-5)
Construction and Building Technology lll

เปิด
รายวิชา
ใหม่

การศึกษา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสร้างเหล็กอาคารสูง อาคารที่มีช่วงเสา
ยาว โครงเหล็กรูปพรรณ โครงถักหรือโครง
ข้อหมุน โครงเหล็กโปร่ง การใช้วัสดุกันความ
ร้อน วัสดุห่อหุ้มอาคาร กระจกในเมืองร้อน
ชื้น สาหรับอาคารขนาดใหญ่ให้ถูกต้องตาม
หลักการ
Reinforced concrete structure study, highrise building steel structure, long-span steel
structure, steel structure, truss structure,
light steel structures, use of heat insulation
materials, building envelope materials, glass
in hot-humid climate, for a large-size
building
184433

การออกแบบเพื่อความยั่งยืน 3(1-4-4)
Sustainable Design
ห ลั ก ก า รออกแ บบเพื่ อค วามยั่ ง ยื น ที่
สอดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ วิ ถี ก าร
ด ารงชี วิ ต ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ทฤษฎี
การประหยัดพลังงานภายในอาคาร การใช้
ระบบธรรมชาติ ระบบเทคโนโลยี เ พื่ อ การ
ประหยัดพลังงาน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อ

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

สิ่งแวดล้อม นาเสนอแนวทางการแก้ปัญ หา
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูก ต้อ ง
ตามหลักการ
Principles of sustainable design according
to human behaviour, way of life according
the environment, theory of energy
conservation within buildings, natural
system and technological system for energy
conservation,

environmental

impacts

analysis, problem solving identifying using
computer program correctly
กลุ่มวิชาสนับสนุน

24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสนับสนุน

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

19 หน่วยกิต

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)
English for Specific Purposes

3(3-0-6)
English for Specific Proposes

ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดย

ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดย

ใช้ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเพิ่ม

เน้ น ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย น ที่ มี

หั ว ข้ อ และประเด็ น การพู ด และการเขี ย นที่

ความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนิสิต

เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมภายในให้มีความ
สอดคล้องกับคาศัพท์

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

English in specific contexts focusing on
listening, speaking, reading and writing skills

English for specific purposes usage skills

related to student’s field of study.

on listening, speaking, reading and writing
on interior architecture work to consistent
with the terminology
184241 ออกแบบสถาปัตยกรรม

3(2-2-5)

Architectural Design
หลั ก การ แนวความคิ ด และปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบเบื้องต้นสาหรับบ้านพักอาศัย การ

ปิดรายวิชา
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

สาระที่
ปรับปรุง

จัดผังบริเวณ และผังอาคาร การจัดพื้นที่ใช้
ส อ ย ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม โ ค ร ง ส ร้ า ง
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมสีเขียว และ
สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
Principle, concept and practice of
architecture design the for dwelling, master
planning and floor planning suitable for the
surrounded environment the related
building structures green architecture and
sustainable design
184242 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบ 184241
สถาปัตยกรรมภายใน

3(1-4-4)

คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3(1-4-4)

ปรับรหัส

Computer for Drawing

รายวิชา

การเขี ย นแบบ 2 มิ ติ ท างสถาปั ต ยกรรม ปรับชื่อวิชา
ปรับ
ภายใน รายการประกอบแบบ รูปด้าน รูปตัด

Basic Computer Drafting for Interior
Architecture
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการใช้ ฮ าร์ ด แวร์ แ ละ

แบบขยาย ในอาคารขนาดเล็ ก ประเภท

คาอธิบาย

ซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม

บ้ า นพั ก อาศั ย ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์

รายวิชา

ภายใน การฝึกหัดเขียนแปลน รูปด้าน รูปตัด

อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
Perform 2-D interior architecture drawing,

แบบขยาย และการใช้สัญลักษณ์ตา่ งๆ
hardware,

specifications, façade, section, and detail of

software, programs, introduction to

small residential buildings using computer

computer-aided

program correctly to professional standards

Principle

of

computer
design

and

basic

presentation for interior architecture,
interior drawing works such as plans,
elevations, sections, details and the
associated drawing symbols
184341

คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การออกแบบและ
นาเสนอผลงาน

3(1-4-4)

Computer for Design and Presentation

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมภายใน
ด้ ว ยเทคนิ ค การใช้ โ ปรแกรมสากลในการ
สร้ า งภาพ 3 มิติ เพื่อ น าเสนอผลงานให้ ไ ด้
มาตรฐานทางวิชาชีพ
Study and use of computer for designing
and creating interior architectural works,
using international program to create 3 D
image to present works at professional
standards
184341 ภูมสิ ถาปัตยกรรมและไม้ประดับใน
อาคาร
3(2-2-5)
Landscape and Interior Planting
หลั ก การออกแบบภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม
รู ป แบบและองค์ ป ระกอบทางภู มิ ทั ศ น์ ขั้ น
พื้ น ฐาน ชนิ ด ของพั น ธ์ พื ช การปลู ก การ
เลือกใช้ การดูแลรักษา เทคนิคการออกแบบ
ตกแต่ ง ภายในอาคารด้ ว ยไม้ ป ระดั บ งาน
ระบบอาคารที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรม
สีเขียว
Principle of landscape architecture design,
basic shaping of the surrounding landscape,
botanical and growing technologies, interior
decoration plants building equipment
systems and green architecture

ปิดรายวิชา
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184342 การประมาณราคาและการบริหารงาน 184441
ก่อสร้างเบื้องต้น

การประมาณราคาสถาปัตยกรรมภายใน

2(2-0-4)

Cost Estimate and Fundamental in
Construction Management

3(3-0-6)

ปรับรหัส
วิชา

Cost Estimate for Interior Architectural ปรับจานวน
หน่วยกิต
Design

ก่อสร้างและการควบคุม การประมาณราคา

หลักการประมาณราคาการก่อสร้าง การ ปรับจานวน
ชั่วโมง
ประมาณราคางานสถาปั ต ยกรรมภายใน

และควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง ระบบ

วั ส ดุ ปริ ม าณการใช้วั สดุ การถอดรายการ

ความปลอดภัย กฏหมายควบคุมอาคาร

วัสดุเพื่อประมาณราคาอย่างถูกต้อง

หลั ก การ ระบบการบริ ห ารจั ด การการ

บรรยาย
ปรับชั่วโมง

cost estimation and budget controlling,

Principles of construction cost estimation, ศึกษาด้วย
ตนเอง
interior architecture work cost estimation,

safety precaution, control laws building

materials, material use estimation, be able

ปรับชื่อ

to forming materials list for correct cost

รายวิชา

estimation

และปรับ

Principle of construction management,

คาอธิบาย
รายวิชา
184441 วัฒนธรรมและคติความเชื่อล้านนา
3(3-0-6)
Lanna Culture and Belief
ประวั ติศ าสตร์ ข องชุม ชนล้ า นนาไทย วิถี
ชีวิต วั ฒ นธรรมและความเชื่อ ที่ ส่ ง ผลต่อ
การสร้างผลงานสถาปัตยกรรมล้านนา และ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
วัฒนธรรมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย
History of Thai Lanna life-style, cultural
derivations

of

Lanna

architecture

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

characteristics, influence of culture change
on the contemporary architecture.
ปิดรายวิชา

184442 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
Fundamental

in

Architectural

Conservation
ห ลั ก ก า รที่ เ กี่ ย วข้องกั บ กา รอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ทั้ง
ของประเทศไทยและต่างประเทศ และการ
วิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ของ
องค์ประกอบต่างๆ ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจ
สังคม และข้อจากัดต่างๆ ในงานการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม
Principle of architecture conservation in
relation with cultural heritages both of Thai
and foreign countries, importance and the
considerations

on

economic, social,

limitation in conservation works
184342 การอนุรักษ์และการปรับปรุงอาคาร
3(1-4-4)
Conservation and Renovation Building
การศึกษาและปฏิบัตกิ ารปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอาคารเก่า ให้มีประสิทธิภาพใน
การใช้งานตามวงจรชีวิตอาคารที่เหมาะสม
การแก้ไขโครงสร้างอาคาร

วัสดุพนื้ ผิว

โครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่การ
ใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้าง

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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ได้อย่างถูกต้อง

ภายใต้หลักการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
Studying the renovating and
altering old buildings to use them effectively
throughout their life cycle, fixing building
structure, structural surface material,
changing function of space, and structural
system according to principles of basic
conservative architecture
184541 กฎหมายและการปฏิบัตวิ ิชาชีพ3(3-0-6) 184443 กฎหมายและประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6)
Law and Professional Practice

ปรับรหัส
รายวิชา

Law and Professional Practice

กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ข้อกาหนด และข้อบังคับของกฎหมายการ

ปรับ

ควบคุ ม สาขาสถาปั ต ยกรรมภายในและ

ป ฏิ บั ติ วิ ช า ชี พ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ ล ะ

คาอธิบาย

มัณฑนศิลป์ การปฏิบัติระหว่า งลูก ค้ า และ

สถาปั ต ยกรรมภายใน กฎหมายอาคาร

รายวิชา

สถาปนิ ก ผู้ อ อกแบบ กลไกการท างานใน

จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สถาปนิ ก พั น ธกิ จ ต่อ

สานักงานสถาปนิกและควบคุมงานก่อสร้าง

สังคม วิธีการคิดค่าตอบแทน การทาสัญญา

เอกสารสั ญ ญาการออกแบบ สั ญ ญา

ว่ า จ้ า ง ขอบเขตในการรั บ ผิ ด ชอบในการ

ก่อสร้าง สัญญาบริการภายในตึก ด้านธุรกิจ

บริการ การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิ ช าชี พ พระราชบั ญ ญั ติ

สามารถแสดงการอธิบายกระบวนการ ตาม

กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และ

ข้อกาหนด และข้อบังคับของสภาวิชาชีพ

ก ฎ ห ม า ย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ง า น
สถาปัตยกรรมภายใน

concerning

Ethical conduct of the professionals in the
fields

of

interior

Rules and regulations of laws

decoration

and

architects

and

interior

architectural , building laws, architect
professional ethics, social responsibility,

architecture, the relationship between

compensation

client and designer, designer and staff,

employment

office architectural

responsibility, professional licensing exam.

work supervisions,

architectural work contract, building service

calculation
contract,

method,
scope

of
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สาระที่
ปรับปรุง

contract, construction contract, related to

be able to explanation of process according

business, professional ethic, act, regulation,

to rules and regulations of architect council

commandment, ordinance and law related
to interior architecture
184542 สัมมนา

1(0-2-1) 184541

Seminar
การสืบค้น

สัมมนา

1(0-2-1)

รายวิชา

Seminar
การรวบรวมข้อมูล

การ

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ

การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย

การอภิปราย

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

และการตอบข้อซักถามใน

ประเด็นทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน

ปรับรหัส

สถาปัตยกรรมภายใน

Searching, collecting data, analyzing,

Searching, collecting data, analyzing,

report writing, discussing and answering

report writing, discussing and answering

question in interior architecture

question in interior architecture and
architecture
184442

การบริหารการจัดการการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร
กระบวนการจั ด การงานก่ อ สร้ า ง การ
วางแผน การค านวณสายงาน การจั ด
ระบบงาน การอ านวยการและด าเนิน งาน
การอธิ บ าย กระบวนการควบคุ ม การ
ประเมินผลงานเพื่ อบริหารโครงการอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตามข้ อ ก าหนดของวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรม
Principles of project management,
construction management procedure,
planning, calculating work line, organizing
work, administration and operation,

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

explanation, managing procedure and
evaluate performance to manage project
effectively in accordance to requirements of
architectural profession
วิชาเอกเลือก

6 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก

182553 สถาปัตยกรรมร่วมสมัย

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

Contemporary Architecture
สถาปั ต ยกรรมร่ ว มสมั ย ในประเทศไทย
วิเคราะห์สถาปัตยกรรมไทยประเพณีทั้งทาง
กายภาพและความหมายเชิ ง วั ฒ นธรรม
องค์ประกอบที่มีผลต่อบรรยากาศของพื้นที่
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รูปลักษณะที่
มี ผ ลต่ อ จิ ต วิ ท ยาการรั บ รู้ การเชื่ อ มโยง
อาคารกับสภาพพืน้ ที่
Contemporary architecture in Thailand
nowadays are expressed into more
basically, historically and culturally and yet,
synchronizing to the modern contemporary
architecture day by day, moreover,its
context will cover the aspects of landscape
and the surrounding atmosphere
184351 การถ่ า ยภาพในงานสถาปั ต ยกรรม
ภายใน
3(1-4-4)
Photography for Interior Architectural
ทฤษฎี วิ ธี ก ารใช้ ก ล้ อ งถ่ า ยภาพเพื่ อ การ
ถ่ า ย ภ า พ ง า น ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ ล ะ

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

สถาปั ต ยกรรมภายใน การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งภาพ การนาเสนอ
ผลงานการถ่ายภาพ
Theories and methods of digital camera
for architecture and interior architecture
photography, photography techniques,
computes programs for achitecthral work,
presentations of photography
184352 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก
และการสร้างภาพ 3 มิติ

ปิดรายวิชา

3(1-4-4)

Computer Graphic and Generated 3D
Model
การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การออกแบบ
กราฟิ ก ส าหรั บ งานสถาปั ต ยกรรมภายใน
การนาเสนองานสถาปัตยกรรมภายในด้วย
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3มิติ
Principle of using computer for graphic
and interior design, programming for
creating

architectural

drawing

and

presentation, introduction to 2 and 3
dimensional modeling
184551 ศิ ล ปกรรมและสถาปั ต กรรมพื้ น ถิ่ น
ล้านนา
3(3-0-6)
Arts and Vernacular Architectural of
Lanna

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในยุค
ล้านนา รูปแบบ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลงานศิ ล ปกรรมและอิ ท ธิ พ ลที่ มี ก ารสื บ
สานมาถึ ง งานออกแบบสถาปั ย กรรมร่ ว ม
สมัย
Arts and elements of typical architecture
of Lanna, harmony between arts and
architecture or any impact in designing
contemporary architecture
184552 ออกแบบนิทรรศการและพิพธิ ภัณฑ์
3(1-4-4)
Exhibition and Museum Design
ห ลั ก ก า ร อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ น ก า ร จั ด
นิ ท รรศการและพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เนื้ อ ที่ ใ ช้ ส อย
รู ป ทรง แสง สี วั ส ดุ การสื่ อ ความหมาย
เรื่อ งราว สั ญ ลั ก ษณ์ และจิ ต วิทยาในการ
ออกแบบพื้นที่การจัดส่วนแสดงนิทรรศการ
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบนิ ท รรศการ ทั้ ง แบบ
ชั่วคราว และแบบถาวร
Priciple and components of exhibition and
museum, function, forms, lighting, color,
symbolics, theme and drsign psychology in
area usage, practical works on temporary
and permanent exhibition designs

ปิดรายวิชา
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รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

6 (270 ชั่วโมง) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

6 (270 ชั่วโมง)

184443 การฝึกงานวิชาชีพ

6 หน่วยกิต 184444 การฝึกงานวิชาชีพ

6 หน่วยกิต

Professional Training

Professional Training

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม สาขา
สถาปั ต ยกรรมภายใน ในส านั ก งานหรื อ
ภ า ค ส น า ม เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ สั ม ผั ส กั บ ง า น
สถาปัตยกรรมภายในที่แท้จริง
Working professional training at an interior
architecture firm in order to expose
students to hand-on experiences in the real
interior architecture world

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมใน
สาขาสถาปัตยกรรมภายในรูปแบบภาคสนาม
ในส านั ก งาน การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานกาหนด
Architect profession field training in interior
architecture department working in
professional setting to agency's standards

ปรับรหัส
รายวิชา
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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001111

001103

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3(3-0-6)
Fundamental English

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills

3(3-0-6)

001103

3(3-0-6)

02101

3(2-2-5)

003101

การเขียนภาพ
3(1-4-4)
Drawing and Painting
การจัดองค์ประกอบ 3(1-4-4)
ทางศิลปะ และ
พื้นฐานการออกแบบ

184121

003134* อารยธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
Civilization and
Indigenous Wisdom
003136* พะเยาศึกษา
Phayao Studies

184121
184122

184123

รวม

001101

184122

Composition Art and
Fundamental Design
พื้นฐานสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
184123
ภายใน
Basic Interior
Architecture
18 หน่วยกิต รวม

หมายเหตุ* ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยใน
2(2-0-4)
ชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily
Life
ภาษาอังกฤษสาหรับ
3(2-2-5)
ชีวติ ประจาวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
1(0-2-1)
ชีวติ ยุคดิจิทัล
Technology Usage for
Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการ
3(2-2-5)
จัดการชีวติ
Artistic for Life
Management
การเขียนภาพ
3(1-4-4)
Drawing and Painting
การจัดองค์ประกอบทาง 3(1-4-4)
ศิลปะและ การออกแบบ
พื้นฐาน
Composition Art and
Fandamental Design
เทคนิคการเขียนแบบ
Technical Drawing

3(1-4-4)

18 หน่วยกิต
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001112

005171

005172

005173

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(3-0-6)
พัฒนา
Developmental
English
ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health

การจัดการการดาเนิน
ชีวติ Living
Management
ทักษะชีวิต

001102

001104

3(2-2-5)

002102

2(1-2-3)

003102

Life Skills
184124

การเขียนแบบเบือ้ งต้น 3(1-4-4)
Basic Drafting

184111

184111

ออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
1
Interior Architectural
Design I

184124

4(1-6-5)

184131

รวม

18 หน่วยกิต รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic
Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
English for
Communication
ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence
Quotient
การพัฒนาทักษะและ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and
Lifelong Learning
การออกแบบพื้นฐาน
สถาปัตยกรรม และ
สถาปัตยกรรมภายใน
Fundamental
Architectural Design
and Interior
Architectural Design
การเขียนแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architecture
Drawing

3(2-2-5)

โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม
Structure and System
in Architecture

3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

5(2-2-4)

3(1-4-4)

20 หน่วยกิต

169

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

181111

184211

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics

004xxx

ออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
2
Interior Architectural
Design II
เทคนิคการแสดงแบบ
ทางสถาปัตยกรรม
ภายใน
Presentation
Techniques for
Interior Architecture
โครงสร้าง
สถาปัตยกรรมภายใน
1
Interior Structure I
กลุ่มวิชาพลานามัย

00XXXX

Personal Hygiene
Courses
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

184221

184231

001205

4(1-6-5)

003203

3(1-4-4)

184211

การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 1
Architectural Design l

3(1-4-4)

184211

1(0-2-1)

181226

3(X-X-X)

184231

การออกแบบ
4(1-6-5)
สถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural
Design l
สุนทรียศาสตร์ และทฤษฎี 3(2-2-5)
ทางศิลปะ
Aesthetic and Theory of
Art
การก่อสร้าง และ
3(2-2-5)
เทคโนโลยี อาคาร 1
Construciton and Building
Technology l

General Elective
00XXXX
รวม

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
3(2-2-5)
สื่อสารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
English for Academic and
Professional
Communication
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้าง 2(0-4-2)
สังคม
Collaborative Learning for
Society Creation
5(1-8-6)

3(X-X-X)
20 หน่วยกิต รวม

20 หน่วยกิต

170

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
184212

184213

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบ
4(1-6-5)
สถาปัตยกรรมภายใน
3*Interior
Architectural Design
III

003204

แนวความคิดในการ
ออกแบบ
Design Concepts
โครงสร้าง
สถาปัตยกรรมภายใน
2
Interior Structure II
โครงสร้างอาคาร
Building Structure

3(2-2-5)

184213

3(1-4-4)

184214

3(2-2-5)

184215

184241

ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
Architectural Design

3(2-2-5)

184232

184242

คอมพิวเตอร์พืน้ ฐาน
เพื่อการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
Basic Computer
Drafting for Interior
Architecture

3(1-4-4)

184233

00XXXX

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective

3(X-X-X)

184241

184232

184233

รวม

22 หน่วยกิต รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ
1(0-2-1)
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and
Community Management

การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 2
Architectural Design ll
การออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural
Design ll
หลักเกณฑ์และ
แนวความคิดในการ
ออกแบบ
Architectural Design
Criteria and Concept
การก่อสร้าง และ
เทคโนโลยี อาคาร 2
Construction and Building
Technology ll
โครงสร้างสถาปัตยกรรม
ภายใน
Interior Structure

5(1-8-6)

4(1-6-5)

2(2-0-4)

3(2-2-5)

3(1-4-4)

คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียน 3(1-4-4)
แบบ
Computer for Drawing
21 หน่วยกิต
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146200

184311

184321

184331

184341

184XXX

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(3-0-6)
วัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific
Purposes

ออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
4
Interior Architectural
Design IV
ประวัตศิ าสตร์
สถาปัตยกรรมภายใน
History of Interior
Architecture
วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีอาคาร 1
Materials and
Technologies Building
I
ภูมิสถาปัตยกรรมและ
ไม้ประดับในอาคาร
Landscape and
Interior Planting
วิชาเอกเลือก
Major Elective

00330
5

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิง
3(2-2-5)
ออกแบบสู่การเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process
for Digital Age
Entrepreneurs
การออกแบบ
5(1-8-6)
สถาปัตยกรรม 3
Architectural Design lll

4(1-6-5)

184311

3(3-0-6)

184312 การออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural
Design lll
184331 การก่อสร้าง และ
เทคโนโลยี อาคาร 3
Construction and
Building Technology lll

3(3-0-6)

4(1-6-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

184332 วัสดุ และอุปกรณ์อาคาร 3(3-0-6)
Materials and
Technologies Building

3(X-X-X)

184341 คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบและการ
นาเสนอผลงาน
Computer for Design
and Presentation
รวม

19หน่วยกิต

3(1-4-4)

21 หน่วยกิต
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184312

184332

184322

184333

184342

XXXXXX

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบ
4(1-6-5)
สถาปัตยกรรมภายใน
5
Interior Architectural
Design V
ออกแบบเครื่องเรือน 3(1-4-4)
และ เทคโนโลยีเครื่อง
เรือน
Furniture Design and
Furniture Technology
พื้นฐานสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
ไทย
Basic Thai
Architecture

ภาคการศึกษาปลาย
184313 การออกแบบ
5(1-8-6)
สถาปัตยกรรม 4
Architectural Design lV

วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีอาคาร 2
Materials and
Technologies Building
II
การประมาณราคา
และการบริหารงาน
ก่อสร้างเบือ้ งต้น
Cost Estimate and
Fundamental in
Construction
Management
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

184314 การออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architectural
Design lV

4(1-6-5)

184321 ประวัตศิ าสตร์
สถาปัตยกรรมภายใน
History of Interior
Architeture

3(3-0-6)

3(3-0-6)

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific
Purposes

3(3-0-6)

2(2-0-4)

184322 ประวัตศิ าสตร์
สถาปัตยกรรมไทย
History of Thai
Architecture

3(3-0-6)

3(X-X-X)

184342 การอนุรักษ์และการ
ปรับปรุงอาคาร
Conservation and
Renovation Building
รวม

3(2-2-5)

18 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต
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184411

184431

184432
184441

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ออกแบบ
4(1-6-5)
สถาปัตยกรรมภายใน
6
Interior Architectural
Design VI
แสงเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมภายใน
Lighting for Interior
Architectural Design
การปรับปรุงอาคาร
3(2-2-5)
Building Renovation
วัฒนธรรมและคติ
3(3-0-6)
ความเชื่อล้านนา
Lanna Culture and
Belief

003306

184411

184431
184432

184444

xxxxxx
รวม
184412

13 หน่วยกิต รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบ
4(1-6-5)
สถาปัตยกรรมภายใน
7
Interior Architectural
Design VII

184433

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
บูรณาการความรู้สู่
3(0-6-3)
นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for
Professional Innovation
การออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architectural
Design V
การออกแบบแสงสว่าง
Lighting Design
วัสดุและวิธีใช้
Materials and Usages

5(1-8-6)

การประมาณราคา
สถาปัตยกรรมภายใน
Cost Estimate for
Interior Architectural
Design
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(3-0-6)

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

3(2-2-5)
20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การออกแบบเพื่อความ 3(1-4-4)
ยั่งยืน
Sustainable Design

174
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184421

184442

XXXXXX

ออกแบบตกแต่งแบบ
ไทย และล้านนา
Thai and Lanna
Decoration Design
การอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมขัน้
พื้นฐาน
Fundamental in
Architectural
Conservation
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(1-4-4)

184442

3(1-4-4)

184443

3(X-X-X)

xxxxxx

รวม

การบริหารการจัดการ
การก่อสร้าง
Construction
Management
กฎหมายและประกอบ
วิชาชีพ
Law and Professional
Practice

3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(2-2-5)

3(3-0-6)

13 หน่วยกิต รวม
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
184443 การฝึกงานวิชาชีพ
184444
(ไม่นับหน่วยกิต)
Professional Training
(ไม่นอ้ ยกว่า 270
ชั่วโมง)
รวม
6 หน่วยกิต รวม

12 หน่วยกิต
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงานวิชาชีพ
(ไม่นับหน่วยกิต)
Professional Training
(ไม่นอ้ ยกว่า 270 ชั่วโมง)

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
184511
เตรียมวิทยานิพนธ์
3(0-6-3)
Thesis Preparation
184541 กฎหมายและการ
3(3-0-6)
ปฏิบัตวิ ชิ าชีพ
Law and Professional
Practice
184542 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
เตรียมวิทยานิพนธ์
3(0-6-5)
Thesis Preparation
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar

184511
184541

6 หน่วยกิต

175

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
184XXX
รวม
184512
รวม

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)
10 หน่วยกิต รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Thesis
9 หน่วยกิต

184512
รวม

4 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
9 (0-27-14)
Thesis
9 หน่วยกิต

176

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

177

178

179

ภาคผนวก ง
รายงานผลวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมออนไลน์

ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นลิ ุบล ปุระพรหม
รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
นายเกียรติศักดิ์ ใสสะอาด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร มูรพันธุ์

5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุรชัย ชลประเสริฐ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บุษกร รมยานนท์
7. นายบรรเจิด ศรีมูล
8. นายทวี เสรีวาศ
9. นางสาวชนกพร อ้วนสุชาติ
10.นางสาวพสุ สุวภาพ
11. นางสาวเมธิศา ถวิลวงค์

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการและที่ปรึกษา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(สภาสถาปนิก)
กรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ นิ ลุ บ ล ปุ ร ะพรหม กล่ า วต้ อ นรั บ กรรมการ หลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และเปิดประชุมเวลา 13.00 น.
และดาเนินการประชุมตามวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ตามที่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้
เปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 แล้วนั้น ในปี พ.ศ. 2564 จึงครบรอบ
ระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร และได้ขอขยายระเวลาปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2565 แล้ว
นั้น

181

บัดนี้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จึงขอ
นาเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ที่มีการปรับโครงสร้างภายในหลักสูตรให้สอดคล้อง
และตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการใช้บัณฑิตที่
เปลี่ย นแปลงไป โดยมีก ารปรับ ปรุงแนวทางพั ฒนาหลัก สูต รแบบการจัดการศึก ษาที่ มุ่ ง
ผลลัพธ์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดในอนาคต ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
บัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่สามารถนาคุณค่าอัตลักษณ์จากมรดกทางวั ฒนธรรม
มาพัฒนาด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างประกอบกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่
ทันสมัยรังสรรค์ให้เกิดผลงานทางสถาปัตยกรรมภายในที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้
และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
เป็นไปอย่างมีป ระสิท ธิ ภาพ สามารถผลิตบัณฑิต ทาง สถาปัตยกรรมศาสตร สาขาวิช า
สถาปัตยกรรมภายใน ที่มีความรู้ทั้งทางวิชาการ รวมถึงทักษะทางวิชาชีพ จึงขอเรียนเชิญ
กรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาและร่วมปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยมี
การดาเนินงานตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ. 2 ตามหมวด จานวน 8 หมวด
ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี –
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานการประชุมขอให้ดาเนินการประชุมตามหมวด ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มคอ. 2 ดังนี้
ประธานที่ประชุมได้เสนอรายชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรดังนี้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นลิ ุบล ปุระพรหม
2. นายบรรเจิด ศรีมูล
3. นางสาวชนกพร อ้วนสุชาติ
4. นางสาวพสุ สุวภาพ
5. นางสาวเมธิศา ถวิลวงค์
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เสนอ แต่ให้ตรวจสอบข้อกาหนดตามเกณฑ์ของสภาสถาปนิก
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอให้ มี ก ารใช้ ป รั ช ญาหลั ก สู ต รและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี ดังนี้
ปรัชญาของหลักสูตร
ศึ ก ษาการออกแบบสถาปั ต ยกรรมภายในอย่ า งได้ ม าตรฐานทางวิ ช าชี พ เป็ น
สถาปนิกภายในที่สร้างงานเองได้ในท้องถิ่น สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา
ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถก่อสร้างได้จริง และคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เคารพ
ศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น มีจิตอาสา สานึกสาธารณะ
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2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ด้ า นการออกแบ บ สถาปั ต ยกรรมแล ะ
สถาปัตยกรรมภายใน สามารถบูรณาการความรู้ใ นศาสตร์สามารถรังสรรค์ผลงานตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่กาหนดไว้ได้
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิด
สร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัว
เข้ากั บ ผู้อื่นอย่างเหมาะสม สามารถท างานเป็นทีม มีความรับ ผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ได้
5. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางสถาปั ต ยกรรมและ
สถาปัตยกรรมภายในให้เ กิ ด คุ ณค่าใหม่ ต่อยอดภูมิปัญ ญาอัตลัก ษณ์วัฒนธรรมประจ า
ท้องถิ่นได้
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ใช้ระบบเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารที่ถูกต้องได้มาตรฐาน
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลที่หลากหลายมาผลิตผลงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้
7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สร้างผลงานโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อ ม
อย่างรอบด้าน และสร้างผลงานทางสถาปัตยกรรมที่เกิดความยั่งยืนต่อชุมชนรวมถึงสังคม
โดยรวม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบในการปรับโครงสร้างสร้างหลักสูตร เพื่ อจัดการศึกษา
ที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง คือ “เป็นสถาปนิกภายในที่สร้างงานเองได้ในท้องถิ่น ”ภายใต้สโลแกน “ สน.มพ.
นักประดิษฐ์ ” ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร สามารถประกอบอาชีพ สถาปนิกภายใน
(ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ระดับภาคีสถาปนิก
ประเภท ก) และสามารถประกอบอาชีพสถาปนิก (ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
สาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภาคีสถาปนิกประเภท ง) ได้
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จากผลลัพธ์การเรียนรู้ข้างต้น จึงมีการปรับโครงสร้างหลัก สูตร จานวนหน่วยกิต
และเนือ้ หารายวิชาภายในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
มติที่ประชุม
มีมติให้ปรับรายวิชา และรายละเอียดของวิชา ดังนี้
หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

139 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
184121 การเขียนภาพ
3(1-4-4)
Drawing and Painting
184122 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ และการออกแบบพืน้ ฐาน
3(1-4-4)
Composition Art and Fundamental Design
184123 เทคนิคการเขียนแบบ
3(1-4-4)
Technical Drawing
184124 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Interior Architecture Drawing
181226 สุนทรียศาสตร์ และทฤษฎีทางศิลปะ
3(2-2-5)
Aesthetic and Theory of Art
184325 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
3(3-0-6)
History of Interior Architecture
184326 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Architecture
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 115 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

จานวน 109 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาหลักสาขา
จานวน 63 หน่วยกิต.
184111 ออกแบบพืน้ ฐานสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน
5(2-4-6)
Fundamental Architectural Design and Interior Architectural Design
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184212 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Architectural Design l
184214 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Architectural Design ll
184317 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
Architectural Design lll
184319 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design lV
184213 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Design l
184215 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Design ll
184318 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Design lll
184310 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architectural Design lV
184411 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architectural Design V
184216 เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบ
Architectural Design Criteria and Concept
184512 เตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
184513 วิทยานิพนธ์
Thesis
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
184131 วัสดุและวิธีใช้
Materials and Usages
184132 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
Structure and System in Architecture

5(1-8-6)
5(1-8-6)
5(1-8-6)
5(1-8-6)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
5(1-8-6)
2(2-0-4)
3(0-6-5)
12(0-24-12)
จานวน 27 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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184233 การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 1
Construction and Building Technology l
184234 การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 2
Construction and Building Technology ll
184336 การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 3
Construction and Building Technology lll
184337 วัสดุ และอุปกรณ์อาคาร
Materials and Technologies Building
184235 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Structure
184438 การออกแบบแสงสว่าง
Lighting Design
184439 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Design

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

กลุ่มวิชาสนับสนุน
จานวน 19 หน่วยกิต
184241 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
3(1-4-4)
Computer for Drawing
184342 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการนาเสนอผลงาน 1
3(1-4-4)
Computer for Design and Presentation l
184343 การอนุรักษ์และการปรับปรุงอาคาร
3(3-0-6)
Conservation and Renovation Building
184444 การประมาณราคาทางสถาปัตยกรรมภายใน
3(3-0-6)
Cost Estimate for Interior Architectural Design
184445 การบริหารการจัดการการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
184446 กฎหมายและประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Law and Professional Practice
184548 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
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2.2.2. วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 6
184451 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการนาเสนอผลงาน 2
Computer for Design and Presentation ll
184352 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อมสถาปัตยกรรมภายใน
Psychological Design Environment
184553 การสร้างธุรกิจขนาดเล็กเพื่อพัฒนาชุมชน
Small and Medium Enterprises
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
184447 การฝึกงานวิชาชีพ
Professional Training

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

จานวน 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning
Outcome) ทั้ง 16 ด้าน ที่ประกอบด้วยกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และกลยุทธ์
การประเมินผล
มติที่ประชุม
1. เสนอให้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ควรเพิ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบในวิชาบรรยาย ที่ประกอบด้วยการบวนการสอนและระบบการ
วัด การประเมินผล ที่ได้มาตรฐาน หรือการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในอนาคต
2. เสนอให้รายวิชาที่มี PLO เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน มีการควบหรือรวม กลยุทธ์
การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
- ไม่มี หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
- ไม่มี -
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
- ไม่มี หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
- ไม่มี วาระที่ 5 วาระอื่นๆ
- ไม่มี –

นายกมลวิชญ์ พรหมเผ่า
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นลิ ุบล ปุระพรหม
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลิ บุ ล ปุระพรหม
Assist.Prof. Nilubon Puraprom
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน

นางนิลุบล ปุระพรหม
15099001XXXXX

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทางาน

โทรศัพท์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3358

Email

Nilubon.su@up.ac.th

เลขที่ใบอนุญาต

ภ-สน. 607

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2549

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิชาการ
นิลุบล ปุระพรหม. (2564). อัตลักษณ์และค่านิยมทางชาติพั นธุ์ ที่ยังคงอยู่ใ นเรือนไทลื้อ จากอดีตสู่
ปัจจุบัน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา และบ้านนายางใต้
สปป.ลาว. เจดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม. ฉบับที่ 8 ครัง้ ที่ 1
(2564). หน้า 22-43
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ประวัติ
นายบรรเจิด ศรีมูล
Mr. Bunjird Srimoon
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน

นายบรรเจิด ศรีมูล
15012000XXXXX

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สถานที่ทางาน

โทรศัพท์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3358

Email

Bunjird.sr@up.ac.th

เลขที่ใบอนุญาต

ภ-สน. 1484

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2552

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ
Bunjird Srimoon.(2021). Designing Furniture Equipment from the culture of Thi-Lue Tribal group to
Encourage Tourism in Tai-Lue Village, Baan Yuan, Yuan district, Chiangkham,
Phayao Province. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
Vol.12 No.8 (2021)

194

ประวัติ
นางสาวชนกพร อ้วนสุชาติ
Miss Chanokporn Aunsuchat
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน

นางสาวชนกพร อ้วนสุชาติ
15799000XXXXX

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สถานที่ทางาน

โทรศัพท์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3358

Email

Chanokporn.au@up.ac.th

เลขที่ใบอนุญาต

ภ-สน. 752

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2552

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ
พสุ สุ ว ภาพ, ชนกพร อ้ ว นสุ ช าติ , บรรเจิ ด ศรี มู ล . (2564). รู ปแบบลวดลายและสั ดส่ วน “คั น ทวย”
กรณีศึกษาวิหารจ้าแม่จามเทวี วัดปงยางคก จังหวัดลาปาง. การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 10, วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2564
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ประวัติ
นางสาวพสุ สุวภาพ
Miss Pasu Suvapap
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน

นางสาวพสุ สุวภาพ
15099001XXXXX

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สถานที่ทางาน

โทรศัพท์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3358

Email

Pasu.su@up.ac.th

เลขที่ใบอนุญาต

ภ-สน. 298

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2551

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ
พสุ สุ ว ภาพ, ชนกพร อ้ว นสุ ชาติ , บรรเจิ ด ศรี มู ล . (2564). รู ปแบบลวดลายและสั ด ส่ ว น “คั น ทวย”
กรณีศึกษาวิหารจ้าแม่จามเทวี วัดปงยางคก จังหวัดลาปาง. การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 10, วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2564
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ประวัติ
นางสาว เมธิศา ถวิลวงค์
Miss Metisa thawinwong
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน

นางสาว เมธิศา ถวิลวงค์
156030017XXXX

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สถานที่ทางาน

โทรศัพท์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3358

Email

Metisa.th@up.ac.th

เลขที่ใบอนุญาต

ภ-สน. 1784

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2561

พ.ศ.2558

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ
เมธิ ศ า ถวิ ล วงค์ (2564). แนวทางการออกแบบสถาปั ต ยกรรมภายใน ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุ ม ชน
แม่กา จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย , ครั้งที่ 10, วันที่
25-28 มกราคม พ.ศ. 2564
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ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ภาระงานสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

สขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
1.
นางนิลุบล ปุระพรหม

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์

2.

นายบรรเจิด ศรีมูล

อาจารย์

3.

นางสาวชนกพร อ้วนสุชาติ

อาจารย์

4.

นางสาวพสุ สุวภาพ

อาจารย์

5.

นางสาว เมธิศา ถวิลวงค์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สถ.ม.
ค.อ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.

สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน

ภาระงานการสอน/ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา
2565
950

2566
900

2567
900

2568
900

2569
900

950

900

900

900

900

950

900

900

900

900

950

900

900

900

900

950

900

900

900

900

198

199

ตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ท่คี าดหวัดของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัดของหลักสูตร
ปีท่ี 1
PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร การ ✓
นาเสนอผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO2 ผู้ เ รี ย นสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ยุ ค ดิ จิ ทั ล ✓
ส าหรั บ การออกแบบสถาปัต ยกรรมหลัก และ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในได้ อย่างรูเ้ ท่าทัน
PLO3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่ า งมี ✓
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม แ ส ด ง อ อ ก ซึ่ ง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ส า ข า ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ห ลั ก แ ล ะ ส า ข า
สถาปัตยกรรมภายใน
PLO4 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ท า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ✓
สามารถท างานเป็ น ที ม และแสดงออกถึ ง
คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ค่ า ของ
สังคมไทยและสังคมโลก
PLO5 ผู้ เ รี ย นสามารถแสดงออกซึ่ ง ทั ก ษะการ ✓
เรียนรู้ตลอดชีวติ
PLO6 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทาง ✓
สถาปัตยกรรมหลัก และสถาปัตยกรรมภายในได้
PLO7 ผู้ เ รี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ
พื้ น ฐ า น ท า ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ห ลั ก แ ล ะ
สถาปัตยกรรมภายใน เพื่อการสร้างสรรผลงาน
ได้
PLO8 ผู้ เ รี ย นสามารถออกแบบนวั ต กรรมทาง
วิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก และสถาปัตยกรรม
ภายใน ที่ ค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ปีท่ี 2
✓

ปีท่ี 3
✓

ปีท่ี 4
✓

ปีท่ี 5
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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¢âÕ∫—ß§—∫ ¿“ ∂“ªπ‘°
«à“¥â«¬°“√√—∫√Õßª√‘≠≠“ Õπÿª√‘≠≠“ ·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√
„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡§«∫§ÿ¡
æ.». ÚıÙı
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ¯ (Û) ·≈– (ˆ) (Æ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
∂“ªπ‘° æ.». ÚıÙÛ Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫
°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ı
¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“‰∑¬ ∫—≠≠—µ„‘ Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘
·Ààß°ÆÀ¡“¬ ¿“ ∂“ªπ‘°‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß ¿“π“¬°æ‘‡»…·Ààß ¿“ ∂“ªπ‘°
ÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò ¢âÕ∫—ß§—∫π’‡È √’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫ ¿“ ∂“ªπ‘°«à“¥â«¬°“√√—∫√Õßª√‘≠≠“
Õπÿª√‘≠≠“·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡§«∫§ÿ¡ æ.». ÚıÙıé
¢âÕ Ú „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
ç “¢“é À¡“¬§«“¡«à“ «‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡§«∫§ÿ¡·µà≈– “¢“∑’Ë°”Àπ¥
„π°Æ°√–∑√«ß
ç√–∫∫∑«‘¿“§é À¡“¬§«“¡«à“ √–∫∫°“√»÷°…“∑’¡Ë °’ “√‡√’¬π°“√ Õπ·∫àß‡ªìπ
Õß¿“§„πÀπ÷Ëßªï°“√»÷°…“
¢âÕ Û ¡“µ√∞“π«‘™“ ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å√–¥—∫ª√‘≠≠“ Õπÿª√‘≠≠“ ·≈–
ª√–°“»π’¬∫—µ√¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“∑’Ë ¿“ ∂“ªπ‘°√—∫√Õß®–µâÕß¡’À≈—° µŸ √°“√»÷°…“
´÷ßË ª√–°Õ∫¥â«¬À¡«¥«‘™“µà“ßÊ ∑’¡Ë ®’ ”π«πÀπà«¬°‘µµ“¡√–∫∫∑«‘¿“§ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(Ò) “¢“ ∂“ªíµ¬°√√¡À≈—°
®”π«πÀπà«¬°‘µ ‰¡àπâÕ¬°«à“
ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ Ÿß°«à“

ª√‘≠≠“µ√’

À≈—° Ÿµ√ ı ªï¢÷Èπ‰ª

À≈—° Ÿµ√ Ù ªï

(°) À¡«¥«‘™“À≈—°

Ùı Àπà«¬°‘µ

Ûˆ Àπà«¬°‘µ

Ú˜ Àπà«¬°‘µ

(¢) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π

Ò Àπà«¬°‘µ

¯ Àπà«¬°‘µ

ˆ Àπà«¬°‘µ

(§) À¡«¥«‘™“‡∑§‚π‚≈¬’

Ú Àπà«¬°‘µ

Òˆ Àπà«¬°‘µ

ÒÚ Àπà«¬°‘µ

(ß) À¡«¥«‘™“ π—∫ πÿπ

Ú Àπà«¬°‘µ

Òˆ Àπà«¬°‘µ

ÒÚ Àπà«¬°‘µ

À¡«¥«‘™“

(®) À¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª
√«¡Àπà«¬°‘µ

Õπÿª√‘≠≠“/ª« .

‰¡à°”Àπ¥ ·µà„Àâ„™âæ‘®“√≥“ª√–°Õ∫
˘ı Àπà«¬°‘µ

˜ˆ Àπà«¬°‘µ

ı˜ Àπà«¬°‘µ

(Ú) “¢“ ∂“ªíµ¬°√√¡º—ß‡¡◊Õß
®”π«πÀπà«¬°‘µ ‰¡àπâÕ¬°«à“
ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ Ÿß°«à“

ª√‘≠≠“µ√’

À≈—° Ÿµ√ ı ªï¢÷Èπ‰ª

À≈—° Ÿµ√ Ù ªï

(°) À¡«¥«‘™“À≈—°

ı Àπà«¬°‘µ

Ù Àπà«¬°‘µ

(¢) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π

Òı Àπà«¬°‘µ

ÒÚ Àπà«¬°‘µ

‰¡àæ‘®“√≥“

(§) À¡«¥«‘™“‡∑§‚π‚≈¬’

Òı Àπà«¬°‘µ

ÒÚ Àπà«¬°‘µ

√—∫√Õß

(ß) À¡«¥«‘™“ π—∫ πÿπ

Òı Àπà«¬°‘µ

ÒÚ Àπà«¬°‘µ

À≈—° Ÿµ√

(®) À¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª

‰¡à°”Àπ¥ ·µà„Àâ„™âæ‘®“√≥“ª√–°Õ∫

„π√–¥—∫π’È

À¡«¥«‘™“

Õπÿª√‘≠≠“/ª« .

√«¡Àπà«¬°‘µ

˘ı Àπà«¬°‘µ

˜ˆ Àπà«¬°‘µ
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(Û) “¢“¿Ÿ¡‘ ∂“ªíµ¬°√√¡
®”π«πÀπà«¬°‘µ ‰¡àπâÕ¬°«à“
ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ Ÿß°«à“

ª√‘≠≠“µ√’

À≈—° Ÿµ√ ı ªï¢÷Èπ‰ª

À≈—° Ÿµ√ Ù ªï

(°) À¡«¥«‘™“À≈—°

Ùı Àπà«¬°‘µ

Ûˆ Àπà«¬°‘µ

Ò¯ Àπà«¬°‘µ

(¢) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π

Ú Àπà«¬°‘µ

Òı Àπà«¬°‘µ

˘ Àπà«¬°‘µ

(§) À¡«¥«‘™“‡∑§‚π‚≈¬’

√«¡

√«¡

√«¡

(ß) À¡«¥«‘™“ π—∫ πÿπ

Ûı Àπà«¬°‘µ

Ú˜ Àπà«¬°‘µ

ÚÙ Àπà«¬°‘µ

À¡«¥«‘™“

(®) À¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª
√«¡Àπà«¬°‘µ

Õπÿª√‘≠≠“/ª« .

‰¡à°”Àπ¥ ·µà„Àâ„™âæ‘®“√≥“ª√–°Õ∫
Ò Àπà«¬°‘µ

˜¯ Àπà«¬°‘µ

ıÒ Àπà«¬°‘µ

(Ù) “¢“ ∂“ªíµ¬°√√¡¿“¬„π·≈–¡—≥±π»‘≈ªá
®”π«πÀπà«¬°‘µ ‰¡àπâÕ¬°«à“
ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ Ÿß°«à“

ª√‘≠≠“µ√’

À≈—° Ÿµ√ ı ªï¢÷Èπ‰ª

À≈—° Ÿµ√ Ù ªï

(°) À¡«¥«‘™“À≈—°

Ûˆ Àπà«¬°‘µ

ÛÛ Àπà«¬°‘µ

Òı Àπà«¬°‘µ

(¢) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π

ÚÙ Àπà«¬°‘µ

ÚÒ Àπà«¬°‘µ

Òı Àπà«¬°‘µ

(§) À¡«¥«‘™“‡∑§‚π‚≈¬’

ÚÒ Àπà«¬°‘µ

Òı Àπà«¬°‘µ

ÒÚ Àπà«¬°‘µ

(ß) À¡«¥«‘™“ π—∫ πÿπ

Òı Àπà«¬°‘µ

ˆ Àπà«¬°‘µ

ˆ Àπà«¬°‘µ

À¡«¥«‘™“

(®) À¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª
√«¡Àπà«¬°‘µ

Õπÿª√‘≠≠“/ª« .

‰¡à°”Àπ¥ ·µà„Àâ„™âæ‘®“√≥“ª√–°Õ∫
˘ˆ Àπà«¬°‘µ

˜ı Àπà«¬°‘µ

Ù¯ Àπà«¬°‘µ
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¢âÕ Ù «—µ∂ÿª√– ß§å·≈–¢Õ∫‡¢µ¢ÕßÀ¡«¥«‘™“·µà≈–À¡«¥ µ“¡¢âÕ Û
„π·µà≈– “¢“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√ ¿“ ∂“ªπ‘°°”Àπ¥
¢âÕ ı °“√µ√«® Õ∫·≈–√—∫√Õßª√‘≠≠“ Õπÿª√‘≠≠“ ·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√
¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“∑’Ë‡ªî¥ Õπ«‘™“ ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å√–¥—∫ª√‘≠≠“ Õπÿª√‘≠≠“
·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√ „π·µà≈– “¢“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’§Ë ≥–°√√¡°“√ ¿“ ∂“ªπ‘°
°”Àπ¥
¢âÕ ˆ °“√µ√«® Õ∫·≈–√—∫√Õßª√‘≠≠“ Õπÿª√‘≠≠“ ·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√
¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“µà“ßª√–‡∑»„Àâ§≥–°√√¡°“√ ¿“ ∂“ªπ‘°æ‘®“√≥“µ“¡º≈
°“√√—∫√ÕßÀ≈—° Ÿµ√¢ÕßÀπà«¬ß“π∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√»÷°…“¢Õß
∑“ß√“™°“√À√◊Õ¡“µ√∞“π¢ÕßÕß§å°√√—∫√Õß°“√»÷°…“¥â“π ∂“ªíµ¬°√√¡µà“ßÊ
„π√–¥—∫π“π“™“µ‘ ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°√“¬«‘™“‡∑’¬∫‡∑à“¡“µ√∞“π
«‘™“ ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¢âÕ Û ¢âÕ Ù ·≈–¢âÕ ı
¢âÕ ˜ °“√µ√«® Õ∫À≈—°∞“π°“√»÷°…“ ‡æ◊ÕË √—∫√Õß§ÿ≥«ÿ≤¢‘ ÕßºŸâ ¡—§√‡ªìπ
¡“™‘° ¿“ ∂“ªπ‘° À√◊ÕºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡§«∫§ÿ¡
·µà≈– “¢“ „Àâ§≥–°√√¡°“√ ¿“ ∂“ªπ‘°æ‘®“√≥“µ“¡¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√À≈—°∞“π
∑’‰Ë ¥â√∫— °“√√—∫√ÕßÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑’ºË Ÿâ ¡—§√À√◊ÕºŸ¢â Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ·µà≈–√“¬‡ πÕ¡“
‡ªìπ ”§—≠
¢âÕ ¯ ¢â Õ ∫— ß §— ∫ π’È „ Àâ „ ™â ∫— ß §— ∫ ”À√— ∫ ºŸâ ∑’Ë ¡’ §ÿ ≥ «ÿ ≤‘ ∑’Ë ¡— § √‡ªì π ¡“™‘ °
¿“ ∂“ªπ‘°·≈–¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡§«∫§ÿ¡·µà≈– “¢“
∑’Ë‡¢â“»÷°…“„πÀ≈—° Ÿµ√µ—Èß·µàªï°“√»÷°…“ ÚıÙˆ ‡ªìπµâπ‰ª ®“° ∂“∫—π°“√»÷°…“
∑’Ë ¿“ ∂“ªπ‘°‰¥â√—∫√Õß§ÿ≥«ÿ≤‘§«“¡√Ÿâµ—Èß·µà√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’¢÷Èπ‰ª Õπÿª√‘≠≠“·≈–
ª√–°“»π’¬∫—µ√ „π«‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√åµ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ¿“
∂“ªπ‘°°”Àπ¥
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”À√—∫ºŸâ∑’Ë¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë®∫°“√»÷°…“·µà≈– “¢“„πÀ≈—° Ÿµ√°àÕπªï

°“√»÷°…“ ÚıÙˆ ®“° ∂“∫—π°“√»÷°…“∑’Ë ¿“ ∂“ªπ‘°‰¥â√∫— √Õß§ÿ≥«ÿ≤§‘ «“¡√Ÿµâ ß—È ·µà
√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’¢π÷È ‰ª Õπÿª√‘≠≠“·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√„π«‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å
µ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ¿“ ∂“ªπ‘°°”Àπ¥ „Àâ¬◊Ëπ§”¢Õ ¡—§√‡ªìπ ¡“™‘°·≈–
¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡§«∫§ÿ¡„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π√–¬–‡«≈“
‡°â“ªï π—∫µ—Èß·µà¢âÕ∫—ß§—∫π’È¡’º≈„™â∫—ß§—∫
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÚ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙˆ
ª√’¥‘Ï ∫ÿ√≥»‘√‘
π“¬° ¿“ ∂“ªπ‘°

