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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)  :  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ  (สถาปัตยกรรมภายใน) 

ชื่อย่อ  (ไทย)  :  สถ.บ.  (สถาปัตยกรรมภายใน) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Architecture (Interior Architecture) 

ชื่อย่อ  (อังกฤษ) :  B.Arch  (Interior Architecture) 

3. วิชาเอก 

 (ไม่ม)ี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 166(6) หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาตร ี 5  ปี 
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5.2  ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรทีางวิชาชีพ   

5.3  ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 

5.4  การรับเข้าศึกษา 

 รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

 (ไม่มี) 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (สถาปัตยกรรมภายใน ) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2565  

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน พ.ศ. 

2558 

6.2  คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที ่21(9)/2564 วันที ่22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

6.3  คณะกรรมการวชิาการ 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

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2568 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 สถาปนิกภายใน นักตกแต่งภายใน มัณฑนากร  (ผู้ประกอบวิชา ชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ระดับภาคีสถาปนิกประเภท ก) 

8.2 สถาปนิก (ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

ระดับภาคีสถาปนิกประเภท ง) 

8.3 ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ผูร้ับเหมาก่อสร้าง ผูป้ระมาณราคา  

8.4 ผูป้ระสานงานโครงการทางสถาปัตยกรรมภายใน 

8.5 นักวิจัย หรอืผูช่้วยวิจัยทางสถาปัตยกรรมภายใน  
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9.ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

 

เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ใบประกอบ

วิชาชีพ 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1. นางนลิุบล ปุระพรหม 

 

15099001XXXXX ภ-สน. 607 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหาร ลาดกระบัง 

2553 

ค.อ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณ

ทหาร ลาดกระบัง 

2549 

2. นายบรรเจิด  ศรีมูล 

 

15012000XXXXX ภ-สน.1484 อาจารย์ สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหาร ลาดกระบัง 

2257 

สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  2552 

3. นางสาวชนกพร อ้วนสุชาต ิ

 

15799000XXXXX ภ-สน. 752 อาจารย์ สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหาร ลาดกระบัง 

2557 

สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  2552 

4. นางสาวพสุ สุวภาพ 

 

15099001XXXXX ภ-สน. 298 อาจารย์ สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหาร ลาดกระบัง 

2557 

สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  2551 

5. นางสาวเมธิศา  ถวลิวงค ์

 

156030017XXXX ภ-สน.1784 อาจารย์ สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2561 

สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  2558 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ภายใน ใช้การพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561- พ.ศ.2580 (ฉบับราช

กิจจานุเบกษา) เป็นส าคัญ ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ชาตินั้น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศ

ไทยไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาจากรากเง้าทางเศรษฐกิจ โดยรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุงนั้น มุ่งเน้นการ

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บัณฑิตที่เรียนจบใน

หลักสูตร ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถต่อยอดอัตลักษณ์ 

วัฒนธรรม ประเพณีอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นดว้ยเทคโนโลยีการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

และสถาปัตยกรรมภายในที่สามารถก่อสร้างได้จริง ภายใต้การตระหนักถึงผลกระทบที่มตี่อ

สิ่งแวดล้อมหรือบริบทของพื้นที่ใช้งาน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้ผลงานพร้อมทั้งตอบสนองความตอ้งการของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน มุ่งเน้นการเพิ่มขดีความสามารถด้านการ

แข่งขันให้คนรุ่นใหม่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเชิงประยุกต์จากคุณค่าทางอัตลักษณ์ 

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตประจ าท้องถิ่นตามลักษณะโดดเด่นของสถานที่ตั้ง เพื่อการ

พัฒนาสังคมเข้าสู่โลกยุคใหม ่ด้วยการผสานองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเข้ากับ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังระบุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561- พ.ศ.2580 (ฉบับราช

กิจจานุเบกษา) ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วย

การ “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”  
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โดยการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ภายใน หลักสูตร 2565 มีเป้าหมายเพื่อสร้างบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่สามารถ

น าคุณค่าอัตลักษณ์จากมรดกทางวัฒนธรรม มาพัฒนาด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการ

ก่อสร้างประกอบกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยรังสรรค์ให้เกิดผลงานทาง

สถาปัตยกรรมภายในที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้ 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ

กิจของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร นอกจากพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

พ.ศ.2561- พ.ศ.2580 (ฉบับราชกิจจานุเบกษา) ร่วมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่  12 พ.ศ. 2560-2564 แล้วนั้น ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ (สอวช.) ยังได้ก าหนดทิศทางนโยบายพัฒนาก าลังคน

ของประเทศ พ.ศ.2563-2567 ในด้านการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ได้ปรับคุณภาพหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น มีองค์ความรู้

ด้านการประกอบวิชาชีพที่หลากหลายภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

และผลิตก าลังคนซึ่งเป็นบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของประเทศด้วยการน าความรู้ด้าน

เทคโนโลยีที่หลากหลาย ตอบสนองนโยบายชาติที่ต้องการเตรียมความพร้อมแก่ประชากรใน

ศตวรรษที่ 21 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2565 มีแนวทางการปรับหลักสูตร ที่ตอบรับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา 

5 ด้าน คือ  

1.  ผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 21 ที่มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานทาง

วิชาการและวิชาชีพ  

2.  วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

3.  บริการวิชาการสรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม  



7 

 

4.  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย สามารถน าไปใช้

ประโยชน์เชิงสร้างสรรค ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

5.  บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ด้วยการจัดการเรียนรู้ภายในหลักสูตรที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อผลิตคนไทย

ในศตวรรษที่  21 ที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถสร้างผลงานทาง

สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ชุมชนได้ ดังปณิธาณ

ที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วา่ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะอื่นของสถาบัน 

หลักสูตรนี้มีการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต และมีการ

เรียนในหมวดวิชาพื้นฐาน โดยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 หน่วยกิต และ

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต จ านวน 3 หน่วยกิต โดยจ าแนกหมวดและรายวิชาที่สัมพันธ์กับ

หลักสูตรอื่นได้ดงันี้ 

13.1  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตร

อื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา                          12   หน่วยกิต 

001101     ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน              2(2-0-4) 

   Thai Language in Daily Life 

001102     ภาษาไทยเชิงวิชาการ              1(0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     

001103     ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน           3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

001104     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            3(2-2-5) 

    English for Communication 

001205    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ         3(2-2-5) 

  English for Academic and Professional Communication  

 



8 

 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล       3   หน่วยกิต 

002101    การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล              1(0-2-1) 

   Technology Usage for Digital life 

002102    ความฉลาดทางดิจทิัล               2(1-2-3) 

   Digital Intelligence Quotient 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ        15   หน่วยกิต 

003101    สุนทรียศาสตรใ์นการจัดการชีวติ             3(2-2-5) 

Artistic for Life Management 

003102    การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชวีิต            3(2-2-5) 

 Skills Development and Lifelong Learning 

003203    เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม              2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation 

003204    การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน             1(0-3-1) 

 Health Environment and Community Management 

003305    กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล  3(2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306    บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ            3(0-6-3) 

 Integration for Professional Innovation 

              รวม   30   หน่วยกิต 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

181226     สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศลิปะ                                   3(2-2-5) 

 Aesthetic and Theory of Art 

                         รวม   3   หน่วยกิต 
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13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146200     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  การบรหิารจัดการ 

13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า  30  หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร

และได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  

คณบดีเป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ ท าหนา้ที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการ

สอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็น

กรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 มีการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะด้าน  เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
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1) แต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และประธานหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผน พัฒนา จัดการการเรียนการสอนให้เป็นไป

ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2) ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยระบบ AUN – QA ในทุกปีการศึกษา

เพื่อประเมินคุณภาพและวางแผนการปรับปรุงทุกปีการศึกษา 

3) วางแผนและด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

รวมทั้งการปิดหลักสูตร 

4) บริหารหลักสูตร โดยควบคุม ติดตามให้นิสิตมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามปรัชญา

ของหลักสูตรและมาตรฐานทางวิชาชีพ 

5) ก ากับให้มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) รายงานผล

การด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ. 6) รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

(มคอ. 7) ในเวลาที่ก าหนด 

6) ก ากับให้มีการด าเนินการเพื่อให้ได้การรับรองหลักสูตรและการรับรองปริญญา

จากสภาสถาปนิก 

7) ในรายวิชาประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ท าหน้าที่ก ากับดูแล

เนื้อหาในการสอน การจัดตารางเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

ประสานงาน/ช่วยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจาก

สาขาวิชา/คณะวิชาอื่น หรอืสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

บูรณาการศาสตรความรู้วิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก และวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ภายในที่ได้มาตรฐาน สามารถสรรสร้างผลงานที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกับองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา 

ชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน 

1.2 ความส าคัญ 

ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิสรัปช่ัน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

รวมถึงสภาวะแวดล้อม รูปแบบการศึกษา การจ้างงาน และการประกอบวิชาชีพหลายแขนง

มีการเปลี่ยนไป ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในใหม้ีความยืดหยุ่น

ด้านการประกอบวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร

สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของวงการสถาปัตยกรรมในอนาคต  

 โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตรแห่ง

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม คือ สถาปัตยกรรมหลัก ร่วมกับ สถาปัตยกรรมภายใน อย่าง

เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2563 เพื่อให้

ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมหลักอาคารขนาดเล็กถึง

อาคารสาธารณะขนาดกลาง และสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารขนาดเล็ก

จนถึงอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ที่ผสานความรู้ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง

สิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายได้  

ทั้งนี้ เมื่อผ่านการศึกษาตลอดหลักสูตร สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภาคีสถาปนิกประเภท ง. และ ใบ

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ระดับภาคีสถาปนิก

ประเภท ก. ได้ตามเงื่อนไขที่สภาวิชาชีพก าหนด อันน ามาสู่การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้ในศาสตร 

วิชาชีพสถาปัตยกรรม ทีพ่ร้อมดว้ยทักษะรวมถึงสมรรถนะในการเป็นสถาปนิก และสถาปนิก

ภายใน สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน และมีทางเลือกใน

การประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม มี

ส านึกสาธารณะ สร้างผลงานโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตอ่ชุมชนรวมถึงสังคมโดยรวม 

1.3.2 มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมหลัก  และ

สถาปัตยกรรมภายใน ให้เกิดคุณค่าใหม่ต่อยอดภูมิปัญญาอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจ า

ท้องถิ่นได้ 

1.3.3  มีความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก และสถาปัตยกรรมภายใน 

สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์เพื่อรังสรรค์ผลงานตามมาตรฐานทางวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมที่ก าหนดไว้ได้  

1.3.4  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายมา

ผลติผลงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้    

1.3.5  มีความสามารถท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 

สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นอย่างเหมาะสม มีความรับผดิชอบในการพัฒนาการเรียนรูไ้ด้ 

 

2.  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร       

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตร

ปรับปรุง ใช้การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง โดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ “ ผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภาคีสถาปนิกประเภท ง. และ 

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ระดับภาคี

สถาปนกิประเภท ก. ” ได้  

โดยมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ซึ่ง

ครอบคลุมไปด้วยความรู้ ทักษะทั่วไป (Generic Knowledge & Skills) ทักษะเฉพาะของ

หลักสูตร (Specific Knowledge & Skills) รวมถึงทัศนคติที่ดีทางวิชาชีพ ซึ่งสามารถจ าแนก
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาที่ศึกษาตลอดทั้งหลักสูตร (Program Learning Outcomes: 

PLOs) ได้ดังนี ้

PLO1:  ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร การน าเสนอผลงาน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

PLO2:  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลส าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก และ

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในได้ อย่างรูเ้ท่าทัน  

PLO3:  ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมแสดงออกซึ่ง

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก และสาขา

สถาปัตยกรรมภายใน  

PLO4:  ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถท างานเป็นทีม และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5:  ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

PLO6:  ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมหลัก และสถาปัตยกรรม

ภายในได้ 

PLO7:  ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใ ช้ เครื่องมือพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมหลัก และ

สถาปัตยกรรมภายใน เพื่อการสรา้งสรรผลงานได้ 

PLO8:  ผู้ เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก และ

สถาปัตยกรรมภายใน ทีค่ านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตร 

มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร 

ให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ พร้อม

รับกา ร เปลี่ ย นแปลงของ โลก

ยุคดิสรัปชั่น โดยมีองค์ประกอบ

พจิารณาเพ่ือการพัฒนา คือ 

1) พันธกิจของมหาวทิยาลัย

พะเยา 

2) แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ

พ.ศ.2560-2579 

3) แผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 

4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติฉบับท่ีสบิ

สอง พ.ศ.2560-2564 

5) ความตอ้งการของผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

1) จัดการประเมินประกันคุณภาพ

ภายในหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

2) จั ดก า ร รับ รอ งป ริญญาในการ

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ค วบคุ ม ฯ  โ ด ยสภ า วิ ช า ชี พ ทุ ก  

5 ปี 

3) จัดการปรับปรุงหลักสูตรทุก 6 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

1) รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

โดยหลักสูตรได้รับการประเมิน

มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 

2) เอกสารการรับรองปริญญาใน

ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ

สถาปัตยกรรมควบคุมฯ 

3) เอกสารหลักสูตรฉบับปรุงท่ี

ได้ รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

2. การพัฒนาอาจารย ์

มกีารพัฒนาคุณภาพอาจารย ์

คือ 

1) ด้านคุณภาพผลงานวชิาการ 

2) ด้านคุณภาพการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมการ

ผลิ ต ผ ล ง า นทา ง วิ ช า ก า ร ท่ี ไ ด้

มาตรฐาน 

2. จัดโครงการบูรณาการการเรียนการ

สอนเข้ากับงานวจิัย 

3. ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม อบรมเชิง

ปฏบัิตกิาร และศึกษาดูงาน  

4. ประเมินรายวิชาและผู้สอนทุกภาค

การศึกษา 

 

 

 

1) บทความวิชาการท่ีได้น าเสนอ 

ห รือตีพิมพ์  ในการประชุม

วชิาการ หรือวารสารระดับชาติ 

หรือนานาชาติ ท่ีได้มาตรฐาน  

2) รายงานผลการวิจัยท่ีบูรณาการ

ร่วมกับการเรียนการสอน 

3) รายงานผล หรือประกาศนียบัตร 

ท่ีได้จากการเข้าอบรมตา่งๆ 

ผลประ เมิ น รายวิ ช า ในการ

วิ พ า ก ษ์ ห ลั ก สู ต ร ทุ ก ภ า ค

การศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ 1 ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มกีารจัดการศกึษาภาคฤดูร้อนในช้ันปีที่ 4  1 ภาคการศกึษา 8 สัปดาห์ 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาปลาย  เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 

 ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน เมษายน – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา    

2.2.1  ส าเร็จการศกึษามัธยมตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศกึษาธิการ

รับรอง 

2.2.2  ส าเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  ซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3  เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา   

2.2.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่

ความผิดที่กระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ     

2.2.5  ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ

ความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

2.3.1  การปรับตัวด้านการเรียนปฏิบัติวิชาชีพในระบบมหาวิทยาลัย 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดกิจกรรมปรับพืน้ฐานทางวิชาชีพก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาหส์ าหรับ

นิสติแรกเข้า 

2.4.2 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ระหว่างรุน่พี่และรุ่นน้องที่เข้าศกึษาปีแรก 

2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 50 50 50 50 50 

ช้ันปีที่ 2  50 50 50 50 

ช้ันปีที่ 3   50 50 50 

ช้ันปีที่ 4    50 50 

ช้ันปีที่ 5     50 

รวม 50 100 150 200 250 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     50 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวด

รายรับ 

ปีงบประมาณ 

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 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดอืน 

 

2,053,800 

 

2,156,490 

 

2,264,315 

 

2,377,531 

 

2,496,408 

2. งบด าเนนิการ 

   2.1 หมวดค่าตอบแทน 

   2.2 หมวดค่าใชส้อย 

   2.3 หมวดค่าวัสด ุ

 

77,000 

46,000 

69,000 

 

88,550 

52,900 

79,350 

 

101,833 

60,835 

91,253 

 

117,108 

69,960 

104,941 

 

134,674 

80,454 

120,682 

3.งบลงทุน 

   3.1 หมวดครุภัณฑ ์

 

575,000 

 

661,250 

 

760,438 

 

874,504 

 

1,005,680 

4. งบเงินอุดหนุน 205,000 235,750 271,112 311,779 358,546 

รวมรายจ่าย 3,025,800 3,274,290 3,549,786 3,855,823 4,196,444 

ค่าใชจ้่ายตอ่หัวตอ่ปี 12,104 13,097 14,200 15,424 16,786 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

จัดการศึกษาแบบช้ันเรยีน  

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้าม

มหาวิทยาลัย  

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 และต้องเป็นไปตามระเบียบของสภาสถาปนิก 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร 166(6) หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน

ของ อว. 

เกณฑ์มาตรฐาน

ของสภาสถาปนิก

(หลักสูตร 5 ป ี) 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558 

(หลักสูตรเดิม) 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ.2565 

(หลักสูตรปรบัปรุง) 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต 

ไม่ก าหนด 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 

1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปบงัคับ   21  หน่วยกติ 30  หน่วยกติ 

1.2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปเลือก   9  หน่วยกติ - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 

หน่วยกิต 

 124  หน่วยกิต 130  หน่วยกิต 

2.1  วิชาแกน  24  หน่วยกติ 24  หน่วยกติ 24  หน่วยกติ 

2.1.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานศิลปะ   3  หน่วยกติ - 

2.1.2  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ   21  หน่วยกติ 24  หน่วยกติ 

2.2  วิชาเอก   100  หน่วยกติ 106  หน่วยกติ 

2.2.1  วิชาเอกบังคบั   94  หน่วยกติ 106  หน่วยกติ 

1. กลุ่มวิชาหลักสาขา  36  หน่วยกติ 46  หน่วยกติ 60  หน่วยกติ 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี  21  หน่วยกติ 24  หน่วยกติ 27  หน่วยกติ 

3. กลุ่มวิชาสนับสนุน  15  หน่วยกติ 24  หน่วยกติ 19  หน่วยกติ 

2.3  วิชาเอกเลือก  ไม่ก าหนด 6  หน่วยกติ - 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6  

หน่วยกิต 

ไม่ก าหนด 6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 

4. รายวชิาบังคับไม่นับหน่วย

กิต 

  6  หน่วยกิต 

(270 ช่ัวโมง) 

6  หน่วยกิต 

(270 ช่ัวโมง) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120  หน่วยกิต 96  หน่วยกิต 160(6) หน่วยกิต 166(6) หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา         

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา        12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

             2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

             1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

            3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

            3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ             3(2-2-5) 

 และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล        3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

             1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

             2(1-2-3) 

 

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ       15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ           

Artistic for Life Management 

            3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

            3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม              2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation   
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน              1(0-2-1) 

Health Environment and Community Management 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ             3(2-2-5) 

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

            3(0-6-3) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต 

2.1 วิชาแกน                                                     24  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                          24  หน่วยกิต 

184121 การเขียนภาพ     

Drawing and Painting  

             3(1-4-4) 

184122 การจัดองค์ประกอบทางศลิปะ  

และการออกแบบพืน้ฐาน   

Composition Art and Fundamental Design 

             3(1-4-4) 

184123 เทคนิคการเขียนแบบ   

Technical Drawing  

            3(1-4-4) 

184124 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน  

Interior Architecture Drawing  

             3(1-4-4) 

181226 สุนทรียศาสตร์ และทฤษฎีทางศลิปะ 

Aesthetic and Theory of Art  

            3(2-2-5) 

184321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน  

History of Interior Architecture   

            3(3-0-6) 

184322 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย  

History of Thai Architecture  

            3(3-0-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  

English for Specific Purposes  

            3(3-0-6) 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก                        ไม่น้อยกว่า  106 หน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ            จ านวน  106  หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาหลักสาขา            จ านวน  60  หน่วยกิต 

184111 การออกแบบพื้นฐานสถาปัตยกรรม และ

สถาปัตยกรรมภายใน   

Fundamental Architectural Design and 

Interior Architectural Design  

            5(2-4-6) 

184211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1  

Architectural Design  l  

             5(1-8-6) 

184213 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2   

Architectural Design  ll  

             5(1-8-6) 

184311 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3   

Architectural Design  lll  

             5(1-8-6) 

184313  การออกแบบสถาปัตยกรรม 4   

Architectural Design  lV 

             5(1-8-6) 

184212 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1  

Interior Architectural Design l  

             4(1-6-5) 

184214 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2  

Interior Architectural Design ll  

             4(1-6-5) 

184312  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3  

Interior Architectural Design lll  

             4(1-6-5) 

184314 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 

Interior Architectural Design lV  

             4(1-6-5) 

184411 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5  

Interior Architectural Design V  

             5(1-8-6) 

184215 หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบ 

Design Criterion and Concepts 

 

             2(2-0-4) 
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184511 เตรียมวิทยานิพนธ์    

Thesis Preparation  

            3(0-6-5) 

184512 วิทยานิพนธ์     

Thesis  

        9(0-27-14) 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี                                                 จ านวน  27  หน่วยกิต 

184131 โครงสรา้งทางสถาปัตยกรรม   

Structure and System in Architecture  

            3(2-2-5) 

184231 การก่อสร้าง และเทคโนโลยีอาคาร 1 

Construction and Building Technology l 

            3(2-2-5) 

184232 การก่อสร้าง และเทคโนโลยีอาคาร 2 

Construction and Building Technology ll 

            3(2-2-5) 

184331 การก่อสร้าง และเทคโนโลยีอาคาร 3 

Construction and Building Technology lll 

            3(2-2-5) 

184332 วัสดุ และอุปกรณ์อาคาร   

Materials and Technologies Building   

            3(3-0-6) 

184233 โครงสรา้งสถาปัตยกรรมภายใน   

Interior Structure   

             3(1-4-4) 

184431 การออกแบบแสงสวา่ง   

Lighting Design  

            3(2-2-5) 

184432 วัสดุและวธิีใช้  

Materials and Usages  

            3(3-0-6) 

184433 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน   

Sustainable Design  

            3(1-4-4) 

3. กลุ่มวิชาสนับสนุน             จ านวน  19  หน่วยกิต 

184241 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขยีนแบบ   

Computer for Drawing  

             3(1-4-4) 
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184341 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการ

น าเสนอผลงาน  

Computer for Design and Presentation  

             3(1-4-4) 

184342 การอนุรักษ์และการปรับปรุงอาคาร 

Conservation and Renovation Building  

            3(3-0-6) 

184441 การประมาณราคาทางสถาปัตยกรรม

ภายใน 

Cost Estimate for Interior Architectural 

Design  

            3(3-0-6) 

184442 การบริหารการจัดการการก่อสรา้ง  

Construction Management  

            3(3-0-6) 

184443 กฎหมายและประกอบวิชาชีพ 

Law and Professional Practice  

            3(3-0-6) 

184541 สัมมนา 

Seminar   

             1(0-2-1) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                  จ านวน  6  หน่วยกิต 

นิสิตสามารถ เลือก เรี ยนรายวิชาที่ เ ปิดสอนในมหาวิทยาลั ยพะเยาหรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                     จ านวน  6  หน่วยกิต 

184444 การฝึกงานวิชาชีพ    

Professional Training    

                    6 หน่วยกิต 

    (ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง) 
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3.1.4  แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101   ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทัิล 

Technology Usage in Digital Age   

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

184121 การเขียนภาพ 

Drawing and Painting 

3(1-4-4) 

184122 การจัดองค์ประกอบทางศลิปะและ การออกแบบ

พื้นฐาน 

Composition Art and Fundamental Design 

3(1-4-4) 

184123 เทคนิคการเขียนแบบ 

Technical Drawing 

3(1-4-4) 

 รวม 18  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล  

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

184111 การออกแบบพื้นฐานสถาปัตยกรรม และ

สถาปัตยกรรมภายใน   

Fundamental Architectural Design and Interior 

Architectural Design 

5(2-2-4) 
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184124 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน  

Interior Architecture Drawing 

3(1-4-4) 

184131 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม   

Structure and System in Architecture 

3(2-2-5) 

 รวม 20 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวชิาการและวชิาชพี    

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-3) 

184211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1  

Architectural Design  l 

5(1-8-6) 

184211 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1   

Interior Architectural Design l 

4(1-6-5) 

181226 สุนทรียศาสตร์ และทฤษฎทีางศลิปะ 

Aesthetic and Theory of Art 

3(2-2-5) 

184231 การก่อสร้าง และเทคโนโลย ีอาคาร 1 

Construction and Building Technology l 

3(2-2-5) 

 รวม 20  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

184213 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2   

Architectural Design  ll 

5(1-8-6) 

184214 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2  

Interior Architectural Design ll 

4(1-6-5) 

184215 หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบ   

Design Criterion and Concepts 

 

2(2-0-4) 
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184232 การก่อสร้าง และเทคโนโลย ีอาคาร 2 

Construction and Building Technology ll 

3(2-2-5) 

184233 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน   

Interior Structure  

3(1-4-4) 

184241 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ   

Computer for Drawing 

3(1-4-4) 

 รวม 21  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305   กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

184311 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3   

Architectural Design  lll 

5(1-8-6) 

184312 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3  

Interior Architectural Design lll 

4(1-6-5) 

184331 การก่อสร้าง และเทคโนโลย ีอาคาร 3 

Construction and Building Technology lll 

3(2-2-5) 

184332 วัสดุ และอุปกรณอ์าคาร   

Materials and Technologies Building  

3(3-0-6) 

184341 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการน าเสนอ

ผลงาน  

Computer for Design and Presentation  

3(1-4-4) 

 รวม 21  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

184313 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4   

Architectural Design  lV 

5(1-8-6) 

184314 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 

Interior Architectural Design lV 

4(1-6-5) 

184321 ประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน  

History of Interior Architecture   

3(3-0-6) 
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146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

184322 ประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรมไทย  

History of Thai Architecture 

3(3-0-6) 

184342 การอนุรักษแ์ละการปรับปรุงอาคาร 

Conservation and Renovation Building 

3(2-2-5) 

 รวม 21  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชพี 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

184411 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5  

Interior Architectural Design V 

5(1-8-6) 

184431 การออกแบบแสงสวา่ง   

Lighting Design 

3(2-2-5) 

184432 วัสดุและวิธีใช ้ 

Materials and  Usages 

3(3-0-6) 

184441 การประมาณราคาสถาปัตยกรรมภายใน 

Cost Estimate for Interior Architectural Design 

3(3-0-6) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(2-2-5) 

 รวม 20  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

184433 การออกแบบเพื่อความย่ังยนื   

Sustainable Design 

3(1-4-4) 

184442 การบริหารการจัดการการก่อสร้าง  

Construction Management 

3(3-0-6) 

184443 กฎหมายและประกอบวิชาชพี  

Law and Professional Practice 

 

3(3-0-6) 
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xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(2-2-5) 

 รวม 12  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

184444 ฝึกงาน 270 ชั่วโมง 6  หนว่ยกิต 

(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

 รวม 6  หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 5  

ภาคการศึกษาต้น 

184511 เตรียมวทิยานพินธ์ 

Thesis Preparation 

3(0-6-5) 

184541 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

 รวม 4  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

184512 วทิยานพินธ์ 

Thesis  

9(0-27-14) 

 รวม 9  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

001101  ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน      2(2-0-4) 

   Thai Language in Daily Life 

   ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด 

การเขียน ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

   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 และการเขียน บูรณาการร่วมกับ

ศาสตร์อื่น การผลิตผลงานเชงิวิชาการ 

   Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103  ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน             3(2-2-5) 

   English for Daily Life    

   ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใชภ้าษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นใน

ชีวติประจ าวัน   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 

   ค าศัพท์ ส านวน 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 

   ค าศัพท์ ส านวน 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 ซอฟแวร์ส านักงาน 

หลักการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต การใชซ้อฟแวร์ส านักงาน 

   Concepts of computer and internet technology, office software, principles of 

electronic commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    

 

002102  ความฉลาดทางดจิทิัล              2(1-2-3) 

   Digital Intelligence Quotient       

   หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้น

ข้อมูลและสารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมี

จรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

   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  สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต             3(2-2-5) 

   Artistic for Life Management   

   ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ 

บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การ

แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดงีาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน 

   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 หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

แนวคิดเพื่อการเติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

ทักษะการคิด  ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการ

สื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จ าเป็นส าหรับอนาคต 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 การท างาน

ร่วมกันเป็นทีม  จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การ

ก าหนดกลยุทธ์ และ การด าเนนิการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเอง

ตามกฎหมายในการด ารงชีวิตในสังคม การร่วมมือ  และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ

ความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น  

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 การวิเคราะหป์ัญหาสุขภาพของตนเอง ความ

ปลอดภัยในการด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนนิ

โครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ 

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  กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล          3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรม

ทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้

เครื่องมือวัดส าหรับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการ

สร้างผลงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุค

ดิจทิัล 

   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

ออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการ

สร้างสรรคแ์นวคิดเชงินวัตกรรมทางวชิาชีพ 

   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

ความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนสิิต 

  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 

   ประวัติศาสตร์วิธีคิดในด้านสุนทรียศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานด้านการ

ออกแบบ มายาคติและวาทกรรมด้านศิลปะและการออกแบบ กระบวนการรับรู้และการ

สร้างสรรคใ์นวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก 

   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  

   การศึกษาการจัดองค์ประกอบเพื่อก าหนดที่ว่างที่ส่งผลต่อการใช้งานในงาน

ออกแบบสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ภายใน สถาปัตยกรรม และ

สภาพแวดล้อมภายนอก  ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ที่ว่างส่วนบุคคล สัดส่วนของร่างกาย 

จิตวิทยาสภาพแวดล้อม สัดส่วนเครื่องเรือน โปรแกรมเพื่อการออกแบบ ปฏิบัติการ

ออกแบบพืน้ฐานงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในจากโจทย์ที่ก าหนดให้ 

   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 การใช้สีน้ า การเขียนทัศนียภาพภายนอก และภายใน ตามหลักองค์ประกอบที่

ท าให้เกิดความงาม     
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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  หลักการพื้นฐานศลิปะ 

จุดเส้น ระนาบ พืน้ที่ว่าง แสงเงา ทฤษฎี การจัดองค์ประกอบในการออกแบบชิ้นงาน และสื่อ

ความหมายในรูปแบบ 2 มติิ และ 3 มติิ 

   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 

   การเขียนแบบ การเข้าไม้ การประสาน เครื่องเรือนประเภทลอยตัว การเขียน

รายละเอียดผังพื้น ผนัง เพดาน การติดตั้งเครื่องเรือน รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม
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ภายใน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย ในอาคารขนาดเล็กประเภทบ้านพักอาศัย และปฏิบัติการ

ออกแบบเครื่องเรอืนประเภทลอยตัวขนาดเล็ก 

  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 

หลักการเกี่ยวกับแรง รูปแบบการถ่ายแรง กระจายน้ าหนัก การเสียรูปของโครงสร้าง

เนื่องจากแรงกระท า การวิเคราะห์ โครงสร้างประเภทต่าง ๆ โครงสร้างพื้น บันได หลังคา 

อาคารพักอาศัย ด้วยวิธีการค านวณ และการท ากราฟิกไดอะแกรมให้ถูกต้องตามหลัก

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

การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด เพื่อการก าหนดพื้นที่ใช้สอยทั้งภายในและภายนอก

อาคารที่ตอบสนองพฤติกรรมและการใช้งานของมนุษย์ โครงสร้างอาคาร และอิทธิพลของ

สภาพแวดล้อม ส าหรับอาคารขนาดพืน้ที่ไม่เกิน 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 ภายในอาคารขนาดพืน้ที่ 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 ประเภทสถานศกึษา ศูนย์

การเรียนรู้ ห้องสมุด ด้วยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด เพื่อก าหนดพื้นที่ใช้สอย 

รูปทรงอาคาร โครงสร้างอาคาร ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้ง ส าหรับ

อาคารขนาดพืน้ที่ไม่เกิน 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 

   การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดเล็ก ประเภท

สถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด คลินิกเวชกรรม ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

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 ผ่านกรณีศึกษาที่ส าคัญ

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 การถ่ายเทน้ าหนักของอาคาร วิธีการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทฤษฎีเบื้องต้น

ของหน่วยแรงต่าง ๆ งานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ การค านวณขนาด

เครื่องปรับอากาศ ส าหรับอาคารขนาดเล็กให้ถูกต้องตามหลักการ  

   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 การบ ารุงรักษา องค์ประกอบอาคาร และรอยต่อ

ต่าง ๆ รวมไปถึงระบบสัญจรแนวดิ่ง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบการป้องกับเสียง ส าหรับ

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 การท าหุน่จ าลอง

เครื่องเรอืนตามโจทย์ที่ก าหนดให้อย่างถูกต้อง 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 หา้งสรรพสินค้า 

โรงมหรสพ สถานีขนส่งมวลชน ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ ด้วยการวิเคราะห์และ

สังเคราะหแ์นวคิด เพื่อก าหนดพื้นที่ใชส้อย รูปทรงอาคาร โครงสรา้งอาคาร สภาวะนา่สบาย 

และความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้ง ส าหรับอาคารขนาดพื้นที่ไม่เกิน 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 

   การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดกลาง ประเภท 

ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ สถานีขนส่งมวลชน ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ ด้วย

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นปัญหา แสดงแนวคิด พฤติกรรมและการใช้งาน ความ

ต้องการพื้นที่ใช้สอย ผลกระทบสภาพแวดล้อมที่ตั้ง ระบบและอุปกรณ์การออกแบบเพื่อ

มวลชน ภายในอาคารขนาดพืน้ที่ 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 เพื่อก าหนดพื้นที่ใช้สอย รูปทรง

อาคาร โครงสร้างอาคาร และความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในอาคาร 

ส าหรับอาคารขนาดพืน้ที่มากกว่า 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  

รีสอรท์ และสปา  ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห ์ประเด็นปัญหา แสดงแนวคิด พฤติกรรม

และการใชง้าน ความตอ้งการพื้นที่ใช้สอย ผลกระทบสภาพแวดล้อมที่ตั้ง ระบบและอุปกรณ์

การออกแบบเพื่อมวลชน ภายในอาคารขนาดพืน้ที่ 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 การจ าแนก แยกแยะ เปรียบเทียบ

แนวคิด ในการออกแบบโครงสรา้ง ส่วนประกอบที่มคีุณค่าทางสถาปัตยกรรมภายใน  

  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 คติความเชื่อ แนวคิด องค์ประกอบ 

ส่วนประกอบ วัสดุ และพื้นที่ว่าง ของสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นและล้านนา การจ าแนก 

แยกแยะ เปรียบเทียบ ระบบโครงการสร้างสถาปัตยกรรมไทย ลวดลายและศิลปะการ

ตกแต่งตามแบบประเพณีนิยม การจ าแนกเอกลักษณ์ของแตล่ะท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

  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 

   การศกึษา โครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรา้งเหล็กอาคารสูง อาคารที่มช่ีวง

เสายาว โครงเหล็กรูปพรรณ โครงถักหรือโครงข้อหมุน โครงเหล็กโปร่ง การใชว้ัสดุกันความ

ร้อน วัสดุห่อหุ้มอาคาร กระจกในเมืองร้อนชื้น ส าหรับอาคารขนาดใหญ่ให้ถูกต้องตาม

หลักการ 

   Reinforced concrete structure study, high-rise building steel structure,  long-

span steel structure, steel structure, truss structure, light steel structures, use of  heat 
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insulation materials, building envelope materials, glass in hot-humid climate, for a large-

size building 

 

184332  วัสดุ และอุปกรณ์อาคาร              3(3-0-6) 

   Materials and Technologies Building  

   การศึกษาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ระบบขนส่งระบบรักษาความปลอดภัย

ในอาคารสาธารณะส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุตามหลักการออกแบบเพื่อมวลชน 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  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและน าเสนอผลงาน     3(1-4-4) 

   Computer for Design and Presentation  

   การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรม

ภายใน ด้วยเทคนิคการใช้โปรแกรมสากลในการสร้างภาพ 3 มิติ เพื่อน าเสนอผลงานให้ได้

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 

   การศกึษาและปฏิบัติการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาคารเก่า ให้มีประสิทธิภาพใน

การใชง้านตามวงจรชีวิตอาคารที่เหมาะสม การแก้ไขโครงสรา้งอาคาร วัสดุพื้นผวิโครงสรา้ง 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพืน้ที่การใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างได้อย่าง

ถูกต้อง ภายใต้หลักการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขัน้พืน้ฐาน 
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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

การใชง้าน ความตอ้งการพืน้ที่ใช้สอย ผลกระทบสภาพแวดล้อมที่ตั้ง ระบบและอุปกรณ์การ

ออกแบบเพื่อมวลชน ภายในอาคารขนาดพืน้ที่ 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 

   การศกึษาทฤษฎีแสง หลักการของแสงธรรมชาติ การใชแ้สงธรรมชาติ และเทคนิค

วิธีการใช้งานแสงประดิษฐ์ การออกแบบแสงสว่างที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้อย่าง

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 

วัสดุตกแตง่ภายใน คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ วิธีใช้ วิธีการตดิตั้งอย่างถูกต้องเหมาะสม 

   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 

   หลักการออกแบบเพื่อความยั่งยืนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์ วิถีการ

ด ารงชีวิตที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีการประหยัดพลังงานภายในอาคาร การใช้ระบบ

ธรรมชาติ ระบบเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน การวิเคราะหผ์ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดอ้ย่างถูกต้อง 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 ปริมาณการใชว้ัสดุ 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 การจัดระบบงาน การอ านวยการและด าเนินงาน การอธิบาย 

กระบวนการควบคุม การประเมินผลงานเพื่อบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม

ข้อก าหนดของวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

   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 

   ข้อก าหนด และข้อบังคับของกฎหมายการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ

สถาปัตยกรรมภายใน กฎหมายอาคาร จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปนิก พันธกิจต่อสังคม 

วิธีการคิดค่าตอบแทน การท าสัญญาว่าจ้าง ขอบเขตในการรับผิดชอบในการบริการ การ

สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถแสดงการอธิบายกระบวนการ ตามข้อก าหนด 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 

   การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมในสาขาสถาปัตยกรรมภายในรูปแบบ

ภาคสนามในส านักงาน การปฏิบัติงานวิชาชีพ ตามเกณฑม์าตรฐานที่หน่วยงานก าหนด 
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   Architect profession field training in interior architecture department working in 

professional setting to agency's standards 

 

184511  เตรยีมวิทยานิพนธ์               3(0-6-5) 

   Thesis Preparation 

   วิธีการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ เกณฑ์การเลือกโครงการ การรวบรวมวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้องและกรณีศกึษา ความเป็นไปได้ของโครงการและที่ตั้ง ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

กิจกรรม และพฤติกรรมการใช้งาน การเตรียมเพื่อการท าวิทยานิพนธ์ 

   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 จัดท ารายละเอียดประกอบแบบ

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 การน าเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นสถาปัตยกรรมภายใน 

   Searching, collecting data, analyzing, report writing, discussing and answering 

question in interior architecture and architecture 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

1.  เลขสามล าดับแรก หมายถงึ สาขาวิชา 

2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถงึ ระดับชั้นปีของการศึกษา 

 2.1  เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1  

 2.2  เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

 2.3  เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

 2.4  เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 2.5  เลข 5 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5  

 2.6  เลข  6 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6 (ถ้ามี) 

3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถงึ  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

 3.1   เลข 1 หมายถึง   กลุ่มวิชาหลัก 

 3.2   เลข 2 หมายถึง   กลุ่มวิชาพืน้ฐาน 

 3.3   เลข 3 หมายถึง   กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 

 3.4   เลข 4 หมายถึง   กลุ่มวิชาสนับสนุน 

4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถงึ  อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ใบประกอบ

วชิาชีพ 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1. นางนิลุบล ปุระพรหม* 

 

15099001XXXXX ภ-สน. 607 ผู้ชว่ยศาสตรจารย์ สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 2553 

ค.อ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 2549 

2. นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 16401000xxxxx ภ-สถ 20149 อาจารย์ M.Sc. Historic Building 

Conservation 

Kingston University,United Kingdom 2557 

สถ.บ. สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 

3. นายบรรเจิด  ศรีมูล* 

 

15012000XXXXX ภ-สน.1484 อาจารย์ สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 2257 

สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  2552 

4. นางสาวชนกพร อว้นสุชาติ* 

 

15799000XXXXX ภ-สน. 752 อาจารย์ สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 2257 

สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  2552 

5. นางสาวพสุ สุวภาพ* 

 

15099001XXXXX ภ-สน. 298 อาจารย์ สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 2557 

สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  2551 

6. นางสาวเมธิศา  ถวิลวงค์* 

 

156030017XXXX ภ-สน 1784 อาจารย์ สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2561 

สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  2558 

7. นางสาวสาวิตรี นุกลู 35799002XXXXX ภ-สถ 12538 อาจารย์ สถ.ม. สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 2554 

สถ.บ. สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 

หมายเหตุ  *  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

1. นาย รังสิทธ์ิ ตันสุข ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. นาย สุรกานต์ จันทรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. นาย วุฒกิานต์ ปุระพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถ.ด. สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

4. นางสาววรากุล ตันทนะเทวนิทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถ.ด. สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

5. นายวิวัฒน์ วอทอง อาจารย์ 
M.Ach  

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

6. นางสาว ฐณียา ยุกตะทัต - 
MSc. Light and 

Lighting, Bartlett 
Lighting Design  University College London 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอื สหกิจศึกษา)  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์จัดท าโครงสร้างหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในเพื่อผลิตบัณฑติที่มีความรู ้และ

ความสามารถทางสถาปัตยกรรมภายในครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายในและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมควบคู่กัน และเพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้บัณฑิตได้มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร

จึงก าหนดการฝึกงานด้านสถาปัตยกรรมภายใน โดยไม่นับรวมหน่วยกิต โดยให้มีระยะเวลา

การฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง เพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นเิทศการฝึกงาน 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1. มวีินัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ 

2. ปฏิบัติตามเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น 

4. บูรณการความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในที่ศึกษา

น ามา เพื่อน าไปใช้กับการปฏิบัติงานลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

5. การแก้ไขปัญหาในงานสนามก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

6. มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถน าใช้ประโยชน์ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 

7. นิสิตสามารถปฏิบัติงานจริงได้ภายใต้การดูแลของผู้ เ ช่ียวชาญทาง

สถาปัตยกรรมภายใน 

8. นิสติสามารถปรับตัวใหส้ามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นในหน่วยงานได้ 

9 นสิิตมคีวามอดทนและมีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

4.2  ช่วงเวลา   

ภาคการศกึษาฤดูร้อน ช้ันปีที่ 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

การฝึกปฏิบัติงานทางสถาปัตยกรรมภายในโดยมีระยะเวลานับรวมไม่น้อยกว่า 

270 ช่ัวโมง 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ เป็นหัวข้อโครงการทางสถาปัตยกรรมภายในที่นิสิตสนใจ ซึ่ง

น าไปสู่การศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้ได้โปรแกรมการ

ออกแบบ ซึ่งใช้ในการออกแบบและพัฒนาแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน เกิดเป็นผลงาน

สถาปัตยกรรมภายใน และมีขอบเขตของโครงการที่สามารถด าเนินการให้เสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดและโครงการด้านสถาปัตยกรรมภายในที่มีกรอบทางทฤษฎีที่ชัดเจน และ

มีการแสดงแนวทางการน าผลของโครงการหรอืงานวิจัยไปใช้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 

5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

1. สามารถแสดงถึงความรอบรู้และรู้ลกึในทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2. สามารถแสดงถึงวิจารณญาณและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าวิธี

วิทยาที่เกี่ยวข้องมาใช้ด าเนินงานวิจัย 

3. สามารถแสดงถึงทิศทางและวธิีการในการน าไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

5.3  ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 5  

5.4  จ านวนหน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต แบ่งเป็น ภาคการศึกษาต้น รายวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์ 

จ านวน 3 หน่วยกิต และภาคการศกึษาปลาย รายวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

5.5  การเตรยีมการ 

มีการจัดเตรยีมรายละเอียดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณาจารย์ เพื่อให้นสิิตมี

แนวทางในการเลือกที่ปรึกษาโครงงานหรอืวิทยานิพนธ์ 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

ประเมนิผลจากการจัดสอบการน าเสนอ การท ารายงาน การท าเลม่วิทยานิพนธ์ และ

การสอบปากเปล่า โดยมีอาจารย์ซึ่งเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จ านวนไม่

น้อยกว่า 3 คน และมีการแบ่งกระบวนการน าเสนอเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการน าเสนอหัวข้อ

วิทยานิพนธ์และ ช่วงการน าเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรมภายใน โดยนสิติมีอาจารย์ที่ปรึกษา

ก ากับดูแลวิทยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 คน 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.  ด้านความรู้ (Knowledge) 

สามารถใช้องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม

ภายใน ผนวกความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและ

เทคโนโลยีการก่อสร้าง  มาสร้างสรรค์ผลงานที่

เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและบริบทชุมชนท้องถิ่น  

- เพิ่ ม รายวิ ช า เกี่ ย วกั บสถาปั ตยกรรมและ

เทคโนโลยีการก่อสร้าง 

- บูรณาการโจทย์รายวิชาร่วมกันหลายศาสตร์  

- จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อรับฟังความ

คิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งภาคธุรกิจ และ ภาค

ท้องถิ่น 

2.  ด้านทักษะ (Skill) 

สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงวิธีการแก้ปัญหา 

และเลือกใช้เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ สู่การผลิต

แบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายในหรือ ขึ้น

รูปชิน้งานด้วยวิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพ

ของแต่ละท้องถิ่น 

- สร้างโจทย์ในรายวิชาจากฐานปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

ในท้องถิ่น  

- จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Work Shop) ที่ผสานความ

ร่วมมือกับผู้เ ช่ียวชาญด้านวิชาชีพจากเอกชน 

หรอื ครูชา่ง รวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่น 

- จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้การสร้าง

ผลงานจรงิจากมืออาชีพ 

3.  ด้านทัศนคติ (Attitude) 

มีความกล้าคิด กล้าผลิตผลงานอย่ าง

สร้างสรรค์ โดยไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นเป็นของ

ตน และ สามารถปฏิบัติงานตามข้อบังคับสภา

สถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิ ชา ชีพ

สถาปัตยกรรม 

 

- เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดสร้างสรรค์

ผลงานอย่างไร้ขดีจ ากัด ผา่นเวทีประกวดแบบ 

- สร้างกระบวนการน าเสนอผลงาน ที่ต้องแสดง

กระบวนการคิด ล าดับขั้นการพัฒนา และ 

สะท้อนความคิดเห็นย้อนกลับ  

 

 



54 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้

ภาษาในการสื่อสาร การ

น าเสนอผลงาน ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสาร

และการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผา่น

การแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ

ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

ชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมการ

น าเสนองาน/โครงงาน ที่ใช้ทักษะ

ทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง 

การพูด การอ่าน การเขียน 

1.ประเมินความรู้ทางหลัก

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและ

จาก การน าเสนอผ่านงานที่

มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ 

สื่อสาร 

PLO 2 ผู้เรียนสามารถใช้

เ ทค โ น โ ลยี ยุ ค ดิ จิ ทั ล

ส าหรับการออกแบบ

สถาปัตยกรรมหลัก และ

ออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายในได้ อย่างรูเ้ท่าทัน 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ใ ช้ เ ทค โ น โ ล ยี ใ น

ชีวิตประจ าวันและการท างาน โดย

การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา

แ ล ะ ตั ว อ ย่ า ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

ชีวิตประจ าวันและการท างานใน

อนาคต 

2.ให้ผู้เรียนน าเสนอและจัดการ

ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

รู้เท่าทัน 

3. ใชก้ารสอนแบบบรรยาย กึ่ง

อภปิราย การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ

การน าเสนอในรูปแบบที่

1. ประเมินความรู้ เกี่ ยวกับ

เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจ าวัน

และการท างาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

การสื่อสาร เพื่อการศึกษาและ

สบืค้นข้อมูล 

3. ประเมนิทักษะดา้นสารสนเทศ  

สื่อ และเทคโนโลยี (Information, 

Media and Technology Skills) 

ประกอบด้วย การรู้เท่าทัน

สารสนเทศ (Information Literacy) 

และ การรู้เท่าทันสื่อ (Media 

Literacy 

ตาราง (ต่อ) 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

หลากหลาย จากกรณีศึกษา 

และมาตรฐานการท างานวิชาชีพ 

ท าการฝึกปฏิบัติงานใน

หอ้งเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน

นอกห้องเรยีน โดยผา่นความ

ร่วมมือกับองค์กร หนว่ยงาน 

หรอื ชุมชนเป้าหมาย 

4. การประเมนิเทคนคิน าเสนอ

ผลงานการออกแบบกลางภาค

และปลายภาค  

5. การประเมินการใช้ประโยชน์

จากผลงานของหน่วยงาน หรือ 

ชุมชนเป้าหมาย 

PLO 3 ผู้ เรียนสามารถ

จัดการชีวิตตนเองอย่าง

มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ

จริยธรรมแสดงออกซึ่ง

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม 

สาขาสถาปั ตยกรรม

ห ลั ก  แ ล ะ ส า ข า

สถาปัตยกรรมภายใน 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจ

ผู้อื่น อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้ง

เป็นการบรรยายแนวคิดที่ส าคัญ 

การท ากิจกรรมในชั้นเรียน และ

กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย (Activity 

Based Education)  

2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบ

รู้ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) 

ความรอบรู้ทางด้านสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ ท างด้ าน

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม   ( Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้ทางด้าน

การ เ งิ น  ( Financial Literacy) ใ น

รูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่

ส าคัญ ให้ความรู้ ส่งเสริมให้เกิด

กระบวนการคิด และมอบหมาย

งานให้ผู้ เรียนเกิดทักษะโดยใช้

ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน รวมทั้ง

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน การสะท้อนการ

เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่ม

และรายบุคคล  

2. ประเมนิความรอบรู้ทางดา้น

สุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางดา้นสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางดา้น

สิ่งแวดลอ้ม  (Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้

ทางดา้นการเงิน (Financial 

Literacy) 

3. การประเมินผลงานที่

แสดงกระบวนการคิด 

วิเคราะห์ แก้ปัญหา และ

น าเสนอแนวทางการ

แก้ปัญหากลางภาคและ

ปลายภาค 

ตาราง (ต่อ) 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

สามารถเสนอแนวคิ ดในการ

จัดการปัญหาของตนเอง ได้อย่าง

สร้างสรรค์  

3. ประเมินจากชิน้งาน/โครงงานที่

เกิดจากความคิดของผูเ้รียนในการ

แก้ปัญหาของตนเอง 

4. การมอบหมายใหฝ้กึปฏิบัติ 

และแสดงวิธีคิด ในการสร้าง

ผลงานด้วยตนเอง โดยใช้วธิีการ

อภปิราย หรอื สัมมนา 

ร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญด้านวิชาชีพ 

PLO 4 ผู้ เรี ยนสามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่น และ

แสดงออกถึงคุณลักษณะ

ความเป็ นพลเมื องที่ มี

คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

บูรณาการความรู้มาใช้ในการท า

กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์

ต่ อสั งคมและชุ มชนเป็ นฐาน 

(Community Based Learning) เพื่ อ

ท าให้เกิดการท างานร่วมกันของ

ผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นการท างานเป็นทีม ใช้ทักษะใน

การด า เนิ นชี วิ ต ในสั งคมพหุ

วัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่า

และความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดี

งามของสังคมไทย โดยเป็นการ

เรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Education) จ า ก ชุ ม ช น 

เพื่ อให้ เกิ ดกระบวนการคิดที่

1. ประเมินทักษะทางสังคมและ

การเรี ยนรู้ ข้ ามวัฒนธรรม 

(Social and Cross-Cultural Skills) 

โดยผ่านการท างานเป็นทีม ใน

ฐานะเป็นพลเมืองที่ มีความ

รับผิดชอบตอ่สังคม  

2 .  ประ เมิ นทั กษะ ในการ

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ

ประเด็นปัญหาทางด้าน สุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

3. ประเมินจากการสะท้อนคิด

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด   

ตาราง (ต่อ) 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

PLO 5 ผู้ เรียนสามารถ

แสดงออกซึ่งทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

1. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ

ด า ร ง ชี วิ ต อ ย่ า ง มี คุ ณภ าพ 

(Growth mindset) ผ่านการเรียน

การสอนจากสถานการณ์ใน

ชีวติประจ าวัน หรอืกรณีศึกษาที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. สง่เสริมให้ผู้เรียน สบืค้น รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็น

ปัญหาที่เกิดขึน้กับตนเองและสังคม 

เพื่อใช้ ในการคิดวางแผนแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความ

เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs 

mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) ในการ

เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่

เกิดขึ้นในรูปแบบของ Prototype ที่

เกิดจากปัญหาการด ารงชีวิต

ประจ าวัน 

1. ประเมนิความรู้และพฤตกิรรม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิด

ความเป็นผู้ประกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์

ตนเองเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเองและในการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

4. ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมินจากการสะท้อนคิด 

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด 

PLO 6 ผูเ้รียนสามารถ

อธิบายความรูพ้ืน้ฐาน

ทางสถาปัตยกรรมหลัก 

1. ใช้การสอนแบบบรรยายกึ่ง

อภิปราย  ด้วยการวิ เคราะห์

กรณีศกึษา  

1. การประเมินความรู้ด้วย

แ บ บ ท ด ส อ บ ย่ อ ย 

ตาราง (ต่อ) 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

และสถาปัตยกรรม

ภายในได้ 

2. ก าหนดประเด็นปัญหาเป็น

ฐาน ท าการฝึกปฏิบัติงานใน

ห้องเรียน หรือ นอกห้องเรียน 

พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญ

ด้านวิชาชีพเฉพาะเรื่อง 

แบบทดสอบกลางภาค และ

ปลายภาค 

2. การประเมนิทักษะการ

ปฏิบัติงาน จากผลงานการ

ออกแบบ 

PLO 7 ผูเ้รียนสามารถ

ประยุกต์ใชเ้ครื่องมือ

พืน้ฐานทา

สถาปัตยกรรมหลัก และ

สถาปัตยกรรมภายใน 

เพื่อการสรา้งสรรผลงาน

ได้ 

1. ใช้การสอนแบบบรรยายกึ่ง

อภิปราย  ด้วยการวิ เคราะห์

กรณีศึกษา ก าหนดประเด็น

ปัญหาเป็นฐาน  

2. ท าการฝึกปฏิบัติงานใน

หอ้งเรียน หรอื นอกห้องเรียน 

พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษโดย

ผูท้รงคุณวุฒิ หรอืผูเ้ชี่ยวชาญ

ด้านวิชาชีพเฉพาะเรื่อง 

1. การประเมินความรู้ด้วย

แ บ บ ท ด ส อ บ ย่ อ ย 

แบบทดสอบกลางภาค และ

ปลายภาค 

2. การประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงาน จากผลงานการ

ออกแบบ 

 

PLO 8 ผู้ เรียนสามารถ

ออกแบบนวัตกรรมทาง

วิชาชีพสถาปัตยกรรม

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 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้

ผู้ เรียนบูรณาการความรู้ของ

หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปและ

วิชาชีพสร้างสรรค์แนวคิด ผ่าน

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) เพื่อให้ผู้เรียน

เสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบ

ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ

ข อ ง ต น  ( Project Based 

Education) ในการแก้ไขปัญหา 

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจน

1 .  ป ร ะ เ มิ นทั กษะที่ ใ ช้ ใ น

กระบวนการของการคิดเชิ ง

ออกแบบ ประกอบด้วย การ 

เข้าใจปัญหา การก าหนดปัญหา

ให้ชัดเจน  การระดมความคิด

การสร้างต้นแบบที่เลือก และ

การทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

ผ่ านทั กษะการเรี ยนรู้ และ

นวัตกรรม (4Cs) ประกอบด้วย  

กา รคิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  (Critical 

Thinking)   ก า ร สื่ อ ส า ร 

ตาราง (ต่อ) 



59 

 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้

ประโยชน์ได้  โดยเฉพาะเป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ

วิชาชีพ (Social Innovation) ผ่าน

กระบวนการท างานเป็นทีม 

2. การสอนแบบบรรยายกึ่ ง

อภิปราย ด้วยการวิ เคราะห์

กรณีศึกษา ก าหนดประเด็น

ปัญหา เป็ น ฐ าน  ท าก ารฝึ ก

ปฏิบัติงานในห้องเรียน หรือ 

นอกห้องเรียน พร้อมทั้งการ

บรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

หรือผู้ เ ช่ียวชาญด้านวิชา ชีพ

เฉพาะเรื่อง 

3. การสอนแบบบรรยาย กึ่ ง

อภิปราย ด้วยการวิ เคราะห์

กรณีศึกษา การใ ช้ประ เด็น

ปัญหา เป็ น ฐ าน  ท าก ารฝึ ก

ปฏิบัติงานในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน สัมมนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงาน 

หรื อ  ชุ มชน เป้ าหมาย  โ ดย

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) การร่ วมมือ 

(Collaboration) และ ความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) 

3. การประเมินความรู้ด้วย

แ บ บ ท ด ส อ บ ย่ อ ย 

แบบทดสอบกลางภาค และ

ปลายภาค 

4. การประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงาน จากผลงานการ

ออกแบบ 

5. การประเมินการวิเคราะห์

กรณีศึกษา การประเมินการ

ใช้ประโยชน์จากผลงานของ

หน่ ว ย ง า น  ห รื อ  ชุ ม ช น

เป้าหมาย 

6. การประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงานร่วมกันในกลุ่ม 

การน าเสนอความรู้ 

จากผลงานการออกแบบ 

 

 

ตาราง (ต่อ) 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย 
PLO  

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มคีวามกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใชใ้นการ

ด าเนนิชีวิต 

  ✓      

(2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย   ✓      

(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคณุค่าของตนเองและผู้อ่ืน     ✓ ✓     

(4)   มจีิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมอืงท่ีมีคุณค่าของ

สังคม 

  ✓ ✓    ✓ 

(5)  ไมแ่อบอา้งความคิด หรือคดัลอกผลงานผู้อ่ืนเป็นของตน        ✓ 

(6)  มจีรรยาบรรณแหง่วชิาชีพสถาปัตยกรรม   ✓      

2.ความรู ้

(1) มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ี

ส าคัญในเนื้อหาที่ศกึษา 

✓ ✓ ✓      

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวชิาการ และมคีวามรู้ใน

แนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม ่ๆ 

       ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย 
PLO  

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

       ✓ 

(4)  มคีวามรู้ศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ 

(5)  มคีวามรู้ศาสตร์พืน้ฐาน ระบบ อุปกรณ ์เทคโนโลยอีาคาร 

และการจัดการท่ีเกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง 

 ✓      ✓ 

(6)  มคีวามรู้พืน้ฐานศลิปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น    ✓ ✓   ✓ 

(7)  มคีวามรู้ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มภายในท้องถิ่น ของ

สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน 

  ✓ ✓     

3.ทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมวีจิารณญาณ คดิแบบองคร์วม      

คิดสร้างสรรค์และคิดอยา่งเป็นระบบ 

    ✓ ✓  ✓ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกตค์วามรู้ทักษะ    

และการใชเ้คร่ืองมอืเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

    ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหาเพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

    ✓ ✓  ✓ 

(4) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏิบัตนิ ามาหาแนวทางใหมใ่นการ

แก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

 ✓  ✓ ✓   ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย 
PLO  

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

(5)  สามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีแสดง การคิด วิเคราะห ์

สังเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา 

    ✓   ✓ 

(6)  สามารถเลอืกใช้เทคโนโลยกีารก่อสร้าง ได้อยา่งเหมาะสม 

เป็นมาตรฐาน 

 ✓       

(7)  สามารถสร้างสรรค์ผลงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมอยา่ง

มอีัตลักษณ ์ด้วยวธีิการท่ีถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน 

       ✓ 

(8)  สามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะกายภาพ

บริบทท่ีต้ัง ชุมชน ท้องถิ่น อย่างถูกต้องตามทฤษฎี 

       ✓ 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดี    ✓    ✓ 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ังแสดงจุดยนื

อย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

✓   ✓    ✓ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน

ได้เหมาะสม ท างาน เป็นทีมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   ✓    ✓ 

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังตนเองและ

วชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

   ✓ ✓   ✓ 

(5)  มทัีกษะในการด าเนนิชีวิตในพหุวัฒนธรรม ✓  ✓ ✓    ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย 
PLO  

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

(6)  สามารถรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลายท้ัง ภาคธุรกิจ 

ภาคท้องถิ่น และรู้กลไกการตลาด 

       ✓ 

(7)  สามารถประสานงานกับหลายภาคสว่นเพื่อการสร้าง หรอื 

ผลิตผลงาน 

✓   ✓     

(8)  มวีนิัย มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบ ตรงตอ่เวลา   ✓      

5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มทัีกษะในการใชเ้ครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันต่อการ

ท างานที่เกี่ยวข้องกับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสาร

อย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

 ✓     ✓  

(2)  สามารถใช้ความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ในการสร้าง 

หรือผลิตผลงานได ้

     ✓ ✓  

(3)  สามารถใชภ้าษาไทยในการสื่อสาร และน าเสนอผลงาน ได้

อย่างถูกต้อง 

✓        

(4)  สามารถใช้เทคโนโลยท่ีีทันสมัยตามมาตรฐานสากล ในการ

น าเสนอผลงาน 

 ✓     ✓  

6.สุนทรียภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณคา่ของศาสตร์ท่ี

ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

  ✓ ✓ ✓    
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย 
PLO  

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

(2)  สามารถใช้ และแสดง องคป์ระกอบท่ีท าให้เกิดความงาม 

ในช้ินงาน และโครงการออกแบบประเภทตา่งๆ ได้ 

      ✓ ✓ 

(3)  สามารถแสดงการ จ าแนก แยกแยะ เปรียบเทียบ อธิบาย 

คุณค่าศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

       ✓ 

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มสีุขนสิัยท่ีสง่เสริมตอ่การดูแลรักษาสุขภาพ   ✓ ✓ ✓    

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม ✓  ✓ ✓    ✓ 

(3)  สามารถควบคุมอารมณ์ และ ความประพฤติ ในสภาวะ

กดดันได ้

✓   ✓     

(4)  สามารถน าเสนอผลงานอยา่งมั่นใจ เป็นมอือาชพี ✓        

8. ทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

(1)  สามารถด าเนนิการผลิตผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม

และสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อน าไปสู่การก่อสร้างหรือขึน้รูป

ชิ้นงาน ด้วยการเขียนแบบ การประมาณราคา และการบริหาร

จัดการโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม 

      ✓ ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย 
PLO  

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

(2)  สามารถระบุรายละเอยีดวัสดุ อุปกรณป์ระกอบอาคาร 

และเลอืกใช้เทคโนโลยกีารก่อสร้าง ได้อยา่งเหมาะสม เป็น

มาตรฐาน มีความถูกต้องตามกฎกระทรวง 

 ✓    ✓  ✓ 

(3)  สามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีีทันสมัยตามมาตรฐานสากล ในการ

น าเสนอผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม

ภายใน ทัง้ 2 มติ ิและ 3 มติ ิอยา่งเป็นมอือาชพี 

 ✓     ✓ ✓ 

(4)  สามารถแสดงกระบวนการ หรอืขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน

ออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ตาม

ข้อบังคับสภาสถาปนิก 

     ✓ ✓ ✓ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษา 

001101 
ภาษาไทยใน

ชวีติประจ าวัน 

⚫        

001102  ภาษาไทยเชงิวชิาการ ⚫        

001103 
ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชวีติประจ าวัน 

⚫        

001104 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

⚫        

001205 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเชงิวชิาการและ

วชิาชีพ 

⚫        

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั 

002101 
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ

ชวีติยุคดิจิทัล 

 ⚫       

002102 

 

ความฉลาดทางดจิิทัล ⚫ ⚫       
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กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

กลุ่มทักษะชวีิต 

003101 
สุนทรียศาสตร์ในการ

จัดการชวีติ 

  ⚫      

003102 
การพัฒนาทักษะและ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ 

  ⚫  ⚫    

003203 
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์

สร้างสังคม 

  ⚫ ⚫     

003204 
การจัดการสุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

  ⚫ ⚫     

003305 

กระบวนการคิดเชงิ

ออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล 

    ⚫    

003306 
บูรณาการความรู้สู่

นวัตกรรมทางวิชาชพี 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

184121 การเขียนภาพ      ⚫   

184122 การจัดองคป์ระกอบทางศลิปะและการออกแบบ

พื้นฐาน 

     ⚫   

184123 เทคนิคการเขียนแบบ      ⚫   

184124 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน      ⚫   

181226 สุนทรียศาสตร์ และทฤษฎทีางศลิปะ      ⚫   

184321 ประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน      ⚫   

184322 ประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรมไทย      ⚫   

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ⚫     ⚫   

กลุ่มวิชาเอก  

กลุ่มวิชาหลักสาขา  

184111 การออกแบบพื้นฐานสถาปัตยกรรม และ

สถาปัตยกรรมภายใน 

⚫   ⚫  ⚫ ⚫  

184215 หลักเกณฑแ์ละแนวความคิดในการออกแบบ ⚫     ⚫   

184211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 ⚫  ⚫    ⚫ ⚫ 

184213 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

184311 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 

184313 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 

184212 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1  ⚫  ⚫    ⚫ ⚫ 

184214 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

184312 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 

184314 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 

184411 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 

184511 เตรียมวทิยานพินธ์ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫    

184512 วทิยานพินธ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  

184131 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม        ⚫ 

184231 การก่อสร้าง และเทคโนโลย ีอาคาร 1        ⚫ 

184232 การก่อสร้าง และเทคโนโลย ีอาคาร 2  ⚫      ⚫ 

184331 การก่อสร้าง และเทคโนโลย ีอาคาร 3  ⚫      ⚫ 

184332 วัสดุ และอุปกรณอ์าคาร        ⚫ 

184233 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน          ⚫ 

184431 การออกแบบแสงสวา่ง  ⚫      ⚫ 

184432 วัสดุและวิธีใช ้        ⚫ 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

184433 การออกแบบเพื่อความย่ังยนื  ⚫  ⚫    ⚫ 

กลุ่มวิชาสนับสนนุ  

184241 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ  ⚫       

184341 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการน าเสนอ

ผลงาน  

 ⚫       

184342 การอนุรักษแ์ละการปรับปรุงอาคาร   ⚫     ⚫ 

184441 การประมาณราคาทางสถาปัตยกรรมภายใน   ⚫      

1844452 การบริหารการจัดการการก่อสร้าง   ⚫      

184443 กฎหมายและประกอบวิชาชพี   ⚫      

184541 สัมมนา     ⚫    

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ  

184444 การฝึกงานวชิาชีพ   ⚫ ⚫ ⚫    
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

  (1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

  (2) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

  (3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

  (4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

  (5) ไม่แอบอ้างความคิด หรอืคัดลอกผลงานผู้อื่นเป็นของตน 

  (6) มจีรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

2. ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่

ศกึษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) มคีวามรูศ้าสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน  

(5) มีความรู้ศาสตร์พื้นฐาน ระบบ อุปกรณ์ เทคโนโลยีอาคาร  และการ

จัดการที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง  

(6) มคีวามรูพ้ืน้ฐานศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น  

(7) มคีวามรูผ้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น ของสถาปัตยกรรมและ

สถาปัตยกรรมภายใน  

3. ทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และ

คิดอย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้

เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์
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(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

(5) สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แสดง การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป

ประเด็นปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา  

(6) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง ได้อย่างเหมาะสม เป็นมาตรฐาน  

(7) สามารถสร้างสรรค์ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีอัตลักษณ์ 

ด้ วยวิธีการที่ ถู กต้องตามหลักการอนุรั กษ์สถาปัตยกรรมและ

สถาปัตยกรรมภายใน  

(8) สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมกับลักษณะกายภาพบริบทที่ตั้ง 

ชุมชน ท้องถิ่น อย่างถูกต้องตามทฤษฎ ี

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

เหมาะสมตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

(6) สามารถรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายทั้ง ภาคธุรกิจ ภาคท้องถิ่น 

และรู้กลไกการตลาด  

(7) สามารถประสานงานกับหลายภาคส่วนเพื่อการสร้าง หรอื ผลติผลงาน  

(8) มวีินัย มคีวามรับผดิชอบ เคารพกฎระเบียบ ตรงต่อเวลา 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 
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(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(4) สามารถใช้ความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ในการสร้าง หรอืผลติผลงาน

ได้  

(5) สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และน าเสนอผลงาน ได้อย่างถูกต้อง 

(6) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ในการน าเสนอ

ผลงานได้  

6. สุนทรียภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

(2) สามารถใช้ และแสดง องค์ประกอบที่ท าใหเ้กิดความงาม ในชิน้งาน และ

โครงการออกแบบประเภทต่างๆ ได้  

(3) สามารถแสดงการ จ าแนก  แยกแยะ เปรียบเทียบ อธิบาย คุณค่า

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   (1) มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

   (3) สามารถควบคุมอารมณ์ และ ความประพฤติ ในสภาวะกดดันได้ 

   (4) สามารถน าเสนอผลงานอย่างมั่นใจ เป็นมอือาชีพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

(1) สามารถด าเนินการผลิตผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมและ

สถาปัตยกรรมภายใน เพื่อน าไปสู่การก่อสรา้งหรอืขึน้รูปชิน้งาน ด้วยการ

เขียนแบบ การประมาณราคา และการบริหารจัดการโครงการ ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
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(2) สามารถระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาคาร และเลือกใช้

เทคโนโลยีการก่อสร้าง ได้อย่างเหมาะสม เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง

ตามกฎกระทรวง 

(3) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ในการน าเสนอ

ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ทั้ง 2 มิติ 

และ 3 มิติ อย่างเป็นมืออาชีพ 

(4) สามารถแสดงกระบวนการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ตามข้อบังคับสภาสถาปนิก 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน 

ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อด าเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่า

สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ และให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการ

ประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 

2.1.2  ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาชี้แจ้งการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการ

ทวนสอบ 

2.1.3  จัดตัง้กรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือ

รายงานชองผู้เรยีน 

2.1.4  เปรียบเทียบการให้คะแนนขอ้สอบแตล่ะขอ้ในแตล่ะรายวิชา ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด เพื่อให้ผู้สอนมมีาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มผีูส้อนมากกว่า 1 คน 

2.1.5  จัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลาย

คน 

2.1.6  จัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาที่มีเนื้อหาตรงกันกับสถาบันใน

เครือขา่ย 

2.1.7  ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับ

มาตรฐานข้อสอบ 
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2.1.8  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาซึ่งทางสถาน

ประกอบการเป็นผู้รายงานว่านิสติปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรอืไม่ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จ

การศึกษา เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมิน

คุณภาพหลักสูตรอาจใชก้ารประเมนิจากตัวอย่างตอ่ไปนี้ 

2.2.1  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ โดยประเมินจากบัณฑติแตล่ะรุ่นที่ส าเร็จ

การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความ

มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบกางานอาชีพ 

2.2.2  การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรอื การส่ง

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน

ประกอบการนัน้ ๆ ในคาบระยะเวลาตา่ง ๆ เช่น ปีที่ 1ปีที่ 5 เป็นต้น  

2.2.3  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ

สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพรอ้ม และสมบัติด้านอื่น ๆ 

ของบัณฑิตจะจบการศกึษาและเข้าศกึษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ในสถานศกึษานั้น ๆ 

2.2.4  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและ

ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดี

ยิ่งขึ้นดว้ย 

2.2.5  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น

อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 

2.2.6  ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนผลงานการ

ออกแบบที่ออกแบบและพัฒนาเองที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด, (ข) จ านวนสิทธิ, (ค) จ านวน

รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) 

จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์ที่ท าประโยชนต์่อสังคม 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มี

รายวิชาใดได้รับอักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ 

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

4. สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไป

ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  ในระดับมหาวิทยาลัย ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศที่จัด

ขึน้โดยมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมในเรื่องตา่งๆ ดังตอ่ไปนี ้

1.1.1  บทบาทหนา้ที่และจรรยาบรรณของอาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา 

1.1.2  บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.1.3  นโยบายและยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

1.1.4  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

1.2  ในระดับคณะ มีการประชุมช้ีแจงเพื่อเตรยีมความพร้อมแก่อาจารย์ใหม่ ดังนี้ 

1.2.1  ประชุมช้ีแจงนโยบายและยุทธศาสตรค์ณะ 

1.2.2  ประชุมชี้แจงล าดับขั้นและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวพันกับฝ่าย

สนับสนุน 

1.2.3  อบรมการท าวจิัยในช้ันเรยีน 

1.2.4 หลักสูตรที่สอนและวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ รวมไปถึงสภาวิชาชีพ 

1.2.5  ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการ

สอน การวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์

ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพ การประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ ์ 

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 ส่งเสริมการอบรมเทคนิควิธีการวิจัยในช้ันเรยีน 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนา อบรมที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพ 

2.2.2 สนับสนุนการศึกษาดูงานโครงการสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม

ภายใน 

2.2.3  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

วิชาชีพ 

2.2.4  สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ การเขียนต ารา หนังสือ 

งานวิจัย งานบริการวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาจารย์

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

2.2.5  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีประธานหลักสูตรเป็น

หัวหน้าสาขาวิชา และมีอาจารย์ประจ า ครบทุกแขนงวิชาเป็นกรรมการ  ซึ่งมีหน้าที่พัฒนา

และบริหารหลักสูตรดังนี ้

1.1  วางแผนการด าเนินงานยกร่างหลักสูตรใหม่หรอืการปรับปรุงหลักสูตรเดิมตาม

แผนการเปิด-ปรับปรุงหลักสูตรระยะ 5 ปีของคณะ รวมทั้งการปิดหลักสูตรกรณีที่มปีัญหา 

1.2  ก ากับให้มีการส ารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของบัณฑิต 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตที่

ต้องการให้ส่งเสริมตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาใน

การยกร่างหลักสูตรใหม่ หรอืการปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

1.3  บริหารหลักสูตร โดยการควบคุมก ากับ ติดตามและทบทวนให้เป็นไปตาม

หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

1.4  ก ากับให้มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาค

การศกึษาทุกรายวิชา 

1.5  ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การด าเนินการของประสบการณ์ภคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สดุภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

1.6  ก ากับให้มกีารจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

1.7  ก ากับให้มกีารด าเนินการเพื่อใหไ้ด้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ  
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1.8  ก ากับให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรเมื่อครบรอบระยะเวลา

ตามแผนการจัดการศกึษา 

1.9  ก ากับให้มีการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมินทุกปี 

และน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

1.10  ก ากับให้มีการประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา

เดียวกันและจากผูใ้ช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตร  และอย่างนอ้ยทุก 5 ปี นับแตป่ีที่ใช้หลักสูตร 

1.11  ก ากับให้มีการน าผลการส ารวจในข้อ 1.2 รายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตรในข้อ 1.6 และผลการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรในข้อ 1.8 1.9 และ 1.10 

น ามาด าเนนิการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาที่ก าหนด 

2. บัณฑิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตาม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีอัตราการได้งานของ

บัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีการเก็บข้อมูล

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 

3. นิสิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายในท าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ นโยบายและคุณสมบัติของ

นักเรียนในการรับเข้าศกึษา และด าเนนิการเก็บข้อมูลของผูเ้รียนเป็นสถิติทุกปี เพื่อใช้ก าหนด

นโยบายการรับเข้าศกึษาในปีตอ่ไป พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตลอด

หลักสูตรใหเ้ป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานของสภาวิชาชีพ และก ากับดูแล

เพือ่ให้มอีัตราการคงอยู่ของนิสติไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จัดให้มีการ

ส่งเสริมและพัฒนานิสิตในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการ

ของผู้เรียน จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ติดตามและให้ค าแนะน าทั้งทางด้านวิชาการ 

พฤติกรรมของนิสติ รวมถึงทุนการศกึษา 

 



82 

 

4. คณาจารย์ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่สอดคล้องกับ

ปรัชญา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและเกณฑข์องสภาวิชาชีพ จัดให้มีกลไกลการ

คัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม มีการประเมินคุณสมบัติทั้งด้านวิชาการ ความสามารถทาง

วิชาชีพ และบุคลิกภาพด าเนินการรับและแตง่ตัง้อาจารย์ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

มีการก าหนดสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนและนิสิตให้เหมาะตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 

ให้อาจารย์มี ภาระงานที่เหมาะสม มีระบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ

สมรรถนะของอาจารย์ และมี การพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

มีการเก็บข้อมูลอาจารย์ ความเช่ียวชาญ ภาระการสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อ

ใช้ในการ วางแผนพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร วางแผนการพัฒนา

คุณวุฒิและต าแหน่ง ทางวิชาการ 

มีการก าหนดสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนและนิสิตให้เหมาะตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 

ให้อาจารย์มีภาระงานที่เหมาะสม มีระบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ

สมรรถนะของอาจารย์ และมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

มีการเก็บข้อมูลอาจารย์ ความเช่ียวชาญ ภาระการสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อ

ใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร วางแผนการพัฒนา

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผูส้อนวิชาในหลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากสภาวิชาชีพ ร่วมกันรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร น า

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยพะเยา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประกอบในการก าหนด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  โดยมีความเชื่อมโยงกับโครงสร้าง และเนื้อหาของ

หลักสูตร ซึ่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่แสดงถึงการกระจายเชิงลึก

ทางวิชาการ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์การสอนและการประเมินผลของแต่ละรายวิชา โดยมีการจัดท ารายละเอียดรายวิชา 

(มคอ.3/4) มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีเนื้อหาที่ทันสมัย จัดให้มี



83 

 

โครงการทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน ทุก ๆ ปีการศึกษา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการ

ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเมื่อจบภาคการศึกษาจะมีการายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา (มคอ.5/6) สรุปผลการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

นิสิตเฝ้าระวัง เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงในปีต่อไป และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

อาจารย์ทั้งทางดา้นกลยุทธ์การสอน การประเมนิผล และข้อมูลเฉพาะของนสิิตรายบุคคล 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยโดยกอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้องและคณะ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตั้ง

งบประมาณและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการ

บริหารจัดการหลักสูตร ให้ได้คุณภาพ เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ของ

สภาวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนจากทุกหลักสูตรหรือทุกสาขาวิชา เป็นผู้ส ารวจ 

และรวบรวมรายละเอียดความต้องการ หรืออุปสรรคปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนต่างๆใน

แตล่ะปี โดยพิจารณาวางแผนรว่มกับผลการประเมินของนสิิตต่อสิ่งสนับสนุนทางการศกึษา 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อย

ละ 80 มีสว่นร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อ

ติดตาม และทบทวนการด าเนินการของ

หลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3 .  มี ร า ยล ะ เ อี ย ด ขอ ง ร าย วิ ช า  แล ะ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่าง
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

น้ อ ยก่ อ นก าร เ ปิ ด สอน ในแต่ ล ะ ภ าค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษา  ที่เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม

มาตรฐานผล การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน  กลยุทธ์  การสอน  หรือ  การ

ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน

การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ

ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี

ละหนึ่งครั้ง 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(ถ้ามี) ได้รับ การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/

บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติที่มีต่อ

บัณฑิตใหม่  เฉลี่ ยไม่น้อยกว่ า  3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินตนเอง ทั้งในระหวา่งการจัดการเรียนการ

สอน และ สิ้นสุดการสอน เช่น พูดคุยโต้ตอบในการตรวจแบบ การทดสอบย่อย การตั้ง

ค าถาม หรือการเปิดโอกาสให้นิสิตซักถามหลังสิ้นสุดการสอน การสังเกตพฤติกรรมความ 

ร่วมมือ ความสนใจในช้ันเรียน  หรือ ประเมินผ่านกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน โดยอาจารย์

สามารถปรับกลยุทธ์ได้ทั้ง ระหว่างภาคการศึกษา หรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอน

เพื่อน าไปปรับปรุงการ สอนในปีการศึกษาต่อไป 

1.1.2 มีการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน(มคอ.5/6) โดยรายงาน

ผ่านที่ ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และเปิดโอกาสให้อาจารย์

ภายในหลักสูตรได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การสอนระหว่างกันได้ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ต่อการสอนของอาจารย์ที่มีการประเมิน

ในด้านต่าง ๆ และมีค าถามปลายเปิดที่ให้นิสิตสามารถแสดงความเห็น ซึ่งนิสิตสามารถ

ประเมินด้วยวิธีออนไลน์ในระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย โดยจะแสดงผลให้อาจารย์

ผู้สอนได้รับทราบ เพื่อน าไปวิเคราะห์ ส่งเสริม หรือหาแนวทางแก้ไข โดยน าข้อมูลผลการ

ประเมินมาเสนอในรูปแบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5/6) เมื่อสิ้นสุดภาค

การศกึษา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่วางแผน ด าเนินการ และประเมิน

หลักสูตร ทั้งระบบ ด้วยกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN) จาก

การประเมนิเอกสารหลักสูตร กระบวนการใชห้ลักสูตร สัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร ซึ่งประกอบ

ไปด้วย นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน  ผู้ใช้

บัณฑติ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ผูร้ับบริการ และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก ด้วยวิธีการสอบถาม 

การสัมภาษณ์ หรอืสังเกตการณ์ 



87 

 

2.2  สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

หรอืพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

3.1 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร โดยคณะกรรมการสาขาวิชา

คัดเลือกและด าเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุง

หลักสูตรในปีที่ 6 และ เตรียมใช้ในปีที่ 7 ต่อไป 

3.2 น าผลประเมินจากการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาของสภาสถาปนิกมา

ปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรและเสนอขอรับรองหลักสูตรปรับปรุงจากสภาสถาปนิกตาม

เกณฑแ์ละข้อก าหนดของสภาวิชาชีพ และน าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร 

3.3 คณะฯ ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล

การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศกึษาและตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดของหลักสูตร 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนปรับปรุง 

คณะกรรมการหลักสูตรจัดให้มีการประเมินตามข้อที่ 1-3 อย่างสม่ าเสมอ 

ด าเนินการทบทวนผลประเมิน เพื่อปรับปรุงย่อยในระดับรายวิชาทุกๆปีการศึกษา อย่าง

สม่ าเสมอ และท าการปรับปรุงทั้งหลักสูตรในปีที่  6 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย ตอบ

โจทย์การผลิตก าลังคนของประเทศ เหมาะสมกับกลไกการตลาดวิชาชีพ และสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา   

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน

ของ อว. 

เกณฑ์มาตรฐาน

ของสภาสถาปิก

(หลักสูตร 5 ป ี) 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558 

(หลักสูตรเดิม) 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ.2565 

(หลักสูตรปรบัปรุง) 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต 

ไม่ก าหนด 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 

1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปบงัคับ   21  หน่วยกติ 30  หน่วยกติ 

1.2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปเลือก   9  หน่วยกติ - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 

หน่วยกิต 

 124  หน่วยกิต 130  หน่วยกิต 

2.1  วิชาแกน  24  หน่วยกติ 24  หน่วยกติ 24  หน่วยกติ 

2.1.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานศิลปะ   3  หน่วยกติ - 

2.1.2  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ   21  หน่วยกติ 24  หน่วยกติ 

2.2  วิชาเอก   100  หน่วยกติ 106  หน่วยกติ 

2.2.1  วิชาเอกบังคบั   94  หน่วยกติ 106  หน่วยกติ 

1. กลุ่มวิชาหลักสาขา  36  หน่วยกติ 46  หน่วยกติ 60  หน่วยกติ 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี  21  หน่วยกติ 24  หน่วยกติ 27  หน่วยกติ 

3. กลุ่มวิชาสนับสนุน  15  หน่วยกติ 24  หน่วยกติ 19  หน่วยกติ 

2.3  วิชาเอกเลือก  ไม่ก าหนด 6  หน่วยกติ - 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6  

หน่วยกิต 

ไม่ก าหนด 6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 

4. รายวชิาบังคับไม่นับหน่วย

กิต 

  6  หน่วยกิต 

(270 ช่ัวโมง) 

6  หน่วยกิต 

(270 ช่ัวโมง) 

รวม  (หน่วยกิต)  ไม่น้อย

กว่า 

120  หน่วยกิต 96  หน่วยกิต 160(6) หน่วยกิต 166(6)  หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอยีดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                   21  หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                            30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา                                     9   หน่วยกติ กลุ่มวิชาภาษา                                              12  หนว่ยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย              3(3-0-6) 

Thai Language Skills 

  พัฒนาทักษะการใชภ้าษาทัง้ในดา้นการฟัง การ

อา่น การพูดและการเขียน เพื่อการส่ือสารโดย

เนน้ทักษะการเขียนเป็นส าคัญ 

  Thai language skills in listening, reading, 

speaking and writing for communication 

emphasizing on writing skills. 

  ปิดรายวชิา 

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. 

  ปิดรายวชิา 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา              3(3-0-6) 

Developmental English 

  ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและ

ไวยากรณ์ระดับซับซ้อน เพื่อการส่ือสารในบริบท

ทางวิชาการและบริบทอื่นๆ 

  More complete English listening, speaking, 

reading, and writing skills, and grammar for 

communicative purposes in academic contexts 

and others. 

  ปิดรายวิชา 

  001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวนั  

                                   2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

  ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง 

การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้าน

การพูด การเขียนในการส่งสาร การ

สื่ อสาร ในชี วิ ตประจ าวั น ได้ อย่ า ง

เหมาะสม 

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 และการเขียน บูรณาการ

ร่วมกับศาสตร์อื่น การผลิตผลงานเชงิ

วชิาการ  

  Integration of listening speaking 

reading and writing skills in Thai with 

other fields, producing academic 

works. 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่

 

  001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน 

                                  3(2-2-5) 

English for Daily Life   

  ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษดา้นการฟัง พูด อา่น เขียน 

การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ตนเองและผู้อ่ืนในชีวิตประจ าวัน 

  Fundamental level of English 

vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for 

communicating basic information 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

regarding self and others in daily life 

context. 

  001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

                                  3(2-2-5) 

English for Communication 

  ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้

ภาษาอังกฤษดา้นการฟัง พูด อา่น เขียน 

การสื่อสารในสถานการณ์การท่ีคุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ ยวกับสิ่ งต่างๆ

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. 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่

 

  001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิ

วิชาการและวิชาชพี         3(2-2-5) 

English for Academic and 

Professional Communication 

  ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสาร

ในบริบทของการศกึษาและอาชีพ 

  English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and 

writing for communicating in academic 

and professional contexts. 

 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                          3   หน่วยกติ  ปิดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

003134 อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

                                              3(3-0-6) 

Civilization and Indigenous Wisdom 

  อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต 

ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และการอนุรักษ  ์ สบืทอด และพัฒนาภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

  Civilization throughout history, cultural 

evolution, ways of life, traditions, ritual 

practices, beliefs andcontribution and 

development are preservative of wisdom. 

  ปิดรายวชิา 

003136 พะเยาศึกษา                            3(2-2-5) 

Phayao Studies 

  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี  

พลวั ตทางสั งคม  การ เ มื อ งการปกครอง 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตัง้แต่

อดีตจนถึ ง ปัจจุ บัน  ปัจจัย ท่ีก่อ ให้ เกิดการ

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. 

  ปิดรายวชิา 

กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลอืก จ านวน      1 หน่วยกิต   ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ                           1(0-2-1) 

Golf 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การสร้าง

เสริมสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬากอลฟ์ การ

ฝึกทักษะเบือ้งต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬา

กอลฟ์ 

  ปิดรายวชิา 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

  History, definition, importance, and physical 

fitness for golf; basic skill training, rules, and 

etiquette of golf 

004151 เกมส ์                          1(0-2-1) 

GAME 

  ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความส าคัญ 

ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการเป็นผู้น า 

การฝึกกิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการ

สอน ตลอดจนการใช้เคร่ืองอ านวยความสะดวก 

อุปกรณ์ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ อีกท้ัง

ส่งเสริมการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

  History, philosophy, definition, and importance 

of games; type of games, basic game 

leadership, and games participation. 

  ปิดรายวชิา 

004152 บริหารกาย                          1(0-2-1) 

Body Conditioning 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญของการ

บริหารกาย หลักการออกก าลังกาย กิจกรรม

การสร้างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 

  History, definition, and importance of body 

conditioning; principle of exercises, physical 

fitness activities, and physical fitness test. 

  ปิดรายวชิา 

004153 กจิกรรมเข้าจังหวะ             1(0-2-1) 

Rhythmic Activities 

  ประวั ติ  ค วามหมาย  ความส าคัญ  การ

เคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นร าพื้นเมือง และ

วัฒนธรรมการเตน้ร าของนานาชาติ 

  History, definition, importance and basic 

movements of folk dances and international folk 

dances. 

  ปิดรายวชิา 

004154 ว่ายน้ า                         1(0-2-1)   ปิดรายวชิา 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

Swimming 

  ประวั ติ  ค วามหมาย  ความส าคัญ  การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาว่าย

น้ า การฝึกทักษะเบือ้งต้น และกฎกติกา มารยาท

ของกีฬาวา่ยน้ า 

  History, definition, importance, physical 

fitness, basic skill training, rules, and etiquette 

of swimming. 

004155 ลีลาศ                          1(0-2-1) 

Social Dance 

  ประวั ติ  ค วามหมาย  ความส าคัญ  การ

เคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นร าสากล 

และมารยาทของการเตน้ร าสากล 

  History, definition, importance, basic 

movement, types, and etiquette of social 

dances. 

  ปิดรายวชิา 

004156 ตะกร้อ                          1(0-2-1) 

Takraw 

  ประวั ติ  ค วามหมาย  ความส าคัญ  การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬา

ตะกร้อ การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา 

มารยาทของกีฬาตะกรอ้ 

  History, definition, importance, and physical 

fitness; basic skill training, rules, and etiquette 

of takraw. 

  ปิดรายวชิา 

004157 นันทนาการ                    1(0-2-1) 

Recreation 

  ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของ

กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ ตลอดจน

สามารถน ากิจกรรมนันทนาการไปประยุกตใ์ชใ้ห้

เหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

  ปิดรายวชิา 
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  History, philosophy, definition, and importance 

of recreation; nature of activities and recreation 

participation. 

004158 ซอฟท์บอล                         1(0-2-1) 

Softball 

  ประวั ติ  ค วามหมาย  ความส าคัญ  การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

ซอฟท์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา 

มารยาทของกีฬาซอฟท์บอล 

  History, definition, importance, and physical 

fitness for softball; basic skill training, rules, and 

etiquette of softball. 

  ปิดรายวชิา 

004159 เทนนิส                          1(0-2-1) 

Tennis 

  ประวั ติ  ค วามหมาย  ความส าคัญ  การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

เทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา 

มารยาทของกีฬาเทนนิส 

  History, definition, importance, and physical 

fitness for tennis; basic skill training, rules, and 

etiquette of tennis. 

  ปิดรายวชิา 

004160 เทเบิลเทนนสิ                    1(0-2-1) 

Table Tennis 

  ประวั ติ  ค วามหมาย  ความส าคัญ  การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา เท

เบิลเทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา 

มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส 

  History, definition, importance, and physical 

fitness for table tennis; basic skill training, rules, 

and etiquette of table tennis. 

  ปิดรายวชิา 

004161 บาสเกตบอล                         1(0-2-1) 

Basketball 

  ปิดรายวชิา 
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  ประวั ติ  ค วามหมาย  ความส าคัญ  การ

เส ริ มส ร้ า งสมรรถภาพทา งกายส 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 แบดมนิตัน                          1(0-2-1) 

Badminton 

  ประวั ติ  ค วามหมาย  ความส าคัญ  การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

แบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา 

มารยาทของกีฬาแบดมนิตัน 

  History, definition, importance, and physical 

fitness for badminton; basic skill training, rules, 

and etiquette of badminton. 

  ปิดรายวชิา 

004163 ฟุตบอล                         1(0-2-1) 

Football 

ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาฟุตบอล การฝึก

ทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬา

ฟุตบอล 

History, definition, importance, and physical 

fitness for football; basic skill training, rules, and 

etiquette of football. 

 

 

  ปิดรายวชิา 

004164 วอลเลย์บอล                         1(0-2-1) 

Volleyball 

  ประวั ติ  ค วามหมาย  ค วามส าคัญ  การ

เส ริ มส ร้ า งสมรรถภาพทา งกายส า ห รั บ

  ปิดรายวชิา 
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วอลเลย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา 

มารยาทของกีฬาวอลเลยบ์อล 

  History, definition, importance, and physical 

fitness for volleyball; basic skill training, rules, 

and etiquette of volleyball. 

004165 ศิลปะการต่อสูป้้องกันตัว              1(0-2-1) 

Art of Self-Defense 

  ประวั ติ  ค วามหมาย  ความส าคัญ  การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศิลปะการ

ต่อสู้ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการ

ต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายส าหรับการป้องกันตัว 

และกฎกติกา มารยาทของศิลปะการต่อสู้

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. 

  ปิดรายวชิา 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                               8  หน่วยกิต  ปิดกลุ่มวิชาบูรณาการ 

005171 ชวีิตและสุขภาพ              3(3-0-6) 

Life and Health 

  ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจร

ชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย์ 

วัยรุ่นและสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

และนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหาร

และสุขภาพ ยาและสุขภาพ ส่งแวดล้อมและ

สุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกัน

อุบัติเหตุ ประกันสังคม การป้องกันตัวจาก

อุบัตภิัย อุบัตเิหตุ 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 

  ปิดรายวชิา 
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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 การจัดการการด าเนินชีวิต           3(2-2-5) 

Living Management 

  ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี 

และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและ

สังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการความ

ขัดแย้ง การคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

เศรษฐศาสตร์กับการด า เนินชี วิต ท่ีดี  และ

คุณธรรมจรยิธรรม 

  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. 

  ปิดรายวชิา 

005173 ทักษะชวีิต                                2(1-2-3) 

Life Skills 

  การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก 

ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ที่เน้นการเป็นผู้น า

และเป็นผู้ตามท่ีดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิต

สาธารณะ และการพัฒนาคุณสมบัติด้านอื่นๆ 

ของบุคคล 

  Development of personality both mental and 

physical characteristics, practice in team 

working skills focusing on leader and follower 

  ปิดรายวชิา 
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roles, development of public consciousness and 

other desirable personal characteristics. 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกติ    ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ             3(3-0-6) 

English for Academic Purposes 

  ทักษะภาษาอังกฤษ เนน้ทักษะการอ่านและการ

เขียนงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัย ท่ี

เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน 

  English skills emphasizing on reading and 

writing pertaining to students’ academics areas 

and research interest. 

  ปิดรายวชิา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

002121 สารสนเทศเพื่อการศกึษาค้นคว้า   3(3-0-6) 

Information Science for Study and 

Research 

  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ การ

จัดระบบสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ 

การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ บริการ

ฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

เลอืก การสังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศ 

ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี 

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. 

  ปิดรายวชิา 

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต              3(3-0-6) 

Philosophy for Life 

  ปิดรายวชิา 
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  ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลก

ทัศน์ ชวีทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนนิชีวิต 

ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ี

ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติ

ของผู้มชีื่อเสียง เพื่อประยุกตใ์ชใ้นการสร้างสรรค์ 

พัฒนาชวีติท่ีมีคุณภาพ มปีระโยชนแ์ละคุณค่าต่อ

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 

  ความ รู้ ท่ั ว ไป เกี่ ย วกับภาษา สั งคม  และ

วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาท่ีมี

ต่อสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้

ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

ของภาษาอันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและ

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. 

  ปิดรายวชิา 

002124 ปริทัศน์ศลิปะการแสดงไทย         3(3-0-6) 

Thai Performing Arts 

  ลักษณะและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยแบบ

มาตรฐานและแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะใน

การชมนาฏศิลป์ไทยประเภทตา่งๆ 

  The characteristics and values of both Thai 

classical and local dance to enable students to 

  ปิดรายวชิา 
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understand and have background knowledge of 

different kinds of Thai dance. 

002125 ดุริยางควิจักขณ์              3(3-0-6) 

Music Appreciation 

  ลักษณะ ความส าคัญ พัฒนาการ องคป์ระกอบ

ทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกวีสุนทรียศาสตร์

ทางด้านดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบท

เพลงท่ีใช้ในการแสดงดนตรี มารยาทในการเข้า

ฟังดนตรี การวิจารณ์และอภิปรายจากการฟัง

และชมการแสดงดนตรี รวมท้ังบทบาทของดนตรี

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. 

  ปิดรายวชิา 

002126 ศิลปะในชวีิตประจ าวัน              3(3-0-6) 

Arts in Daily Life 

  การรับรู้ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 

เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันประกอบด้วย

ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

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 รวมท้ัง

ความรู้ทางสถาปัตยกรรม ด้านการประหยัด

พลังงาน คติความเชื่อต่างๆ อันจะน าไปสู่การ

เห็นคุณค่าของรสนยิมและสุนทรีในการด ารงชีวิต

ท่ีสัมพันธ์กับบริบทตา่งๆ ท้ังของไทยและสากล 

  ปิดรายวชิา 
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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. 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคณุภาพชวีิต  3(3-0-6) 

Fundamental Laws for Quality of Life 

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและ

ประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้น

พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญา กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมาย

เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเพื่อ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

และการพัฒนาคุณภาพชวีติของนสิิต 

  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. 

  ปิดรายวชิา 

003132 ไทยกับประชาคมโลก            3(3-0-6) 

Thai and the World Community 

  ปิดรายวชิา 
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ปรับปรุง 

  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 วิถทีัศน ์                       3(3-0-6) 

Thai Way and Vision 

  ความหมาย ความส าคัญของวิถีไทย-วิถีทัศน์ 

พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะ

และอัตลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง แนวคิดท่ีเกี่ยวกับวิถีไทย การด ารง

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. 

  ปิดรายวชิา 

003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม      3(3-0-6) 

Politics Economy and Society 

  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองเมืองไทย

และระดับสากล การเมืองและการปรับตัวของ

ประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ

โลก ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ

และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับ

ประเทศไทย 

  ปิดรายวชิา 
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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. 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม             3(3-0-6) 

Man and Environment 

  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

ส า เ ห ตุ ปัญห า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ผ ล ข อ ง ก า ร

เปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

กรณีปัญหาสิ่ งแวดล้อมท้ังในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับโลก การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมือ 

การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึก 

การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมใน

การจัดการสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

  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. 

 

  ปิดรายวชิา 

006141 คอมพิวเตอรส์ารสนเทศข้ันพืน้ฐาน  3(3-0-6) 

Introduction to Computer Information 

Science 

  ปิดรายวชิา 
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  ระบบคอมพิว เตอร์  ฮา ร์ดแว ร์  ซอฟแวร์  

ระบบปฏิ บัติ การ  เค รือข่ ายคอมพิ ว เตอร์  

อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ระบบ

ส านักงานอัตโนมัติ ระบบจ านวนและการแทน

ข้อมูล การจัดการข้อมูล และระบบฐานข้อมูล 

ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนา

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 คณิตศาสตรส์ าหรับชวีิตในยคุสารสนเทศ 

                                             3(3-0-6) 

Mathematics for Life in the Information 

Age 

  การประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับ

ชีวิตประจ าวัน เช่น การเงินการธนาคาร การ

ประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการ

รวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อการส ารวจและการ

ตัดสนิในเบือ้งต้น 

  Application of mathematics for daily life 

including banking and finance, insurance, 

business and statistics for data collection and 

decision making. 

  ปิดรายวชิา 

006143 ยาและสารเคมใีนชวีิตประจ าวัน 

                                               3(3-0-6) 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

  ปิดรายวชิา 
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  ค ว าม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง ย า แ ล ะ เ ค มี ภั ณฑ์  

เคร่ืองส าอาง อาหารและยาจากสมุนไพรท่ีใช้ใน

ชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจน

การเลือกใช้และการจัดการเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม  

  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 อาหารและวถิีชวีิต                      3(3-0-6) 

Food and Life Style 

  บทบาทและความส าคัญของอาหารใน

ชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและใน

ประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรม

ต่างประเทศต่อพฤติกรรมการบริโภคของไทย 

เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย 

การเลือกอาหารท่ีเหมาะสมต่อความต้องการ

ของ ร่ า งกาย  อาหาร เพื่ อสุ ขภาพ  ข้ อมู ล

ประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และ

อาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุค

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. 

  ปิดรายวชิา 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตวั   ปิดรายวชิา 
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                                              3(3-0-6) 

Energy and Technology Around Us 

  ความรู้พืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลย ีการ

อนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างฉลาด 

ผลกระทบของการ ใ ช้พลั ง ง าน ท่ีมี ผ ลต่ อ

สิ่งแวดลอ้ม ท่ีมาของพลังงานไฟฟ้า ปละพลังงาน

อื่นๆ และการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ประหยัด 

และปลอดภัย หลักการท างานและเลือกใช้ระบบ

ปรับอากาศ รถยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐาน การใช้พลังงานในอนาคต การผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยี

ส าหรับรถยนต์ในอนาคต ระบบขนส่งมวลชน 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี  และการตัดสินใจเลือกใช้อย่ าง

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 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั       3(3-0-6) 

Science in Daily Life 

  บทบ า ท ข อ ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ชี ว ภ าพ 

วิทยาศาสต ร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์

  ปิดรายวชิา 
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เทคโนโลยี บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ของ โลก ท้ังระบบ ท่ี เกี่ ย วข้ องกั บสิ่ ง มี ชี วิ ต 

สิ่งแวดล้อม สารเคมี พลังงานและไฟฟ้า การ

สื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและ

อวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวัน 

  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 พฤตกิรรมมนุษย ์             3(3-0-6) 

Human Behavior 

  แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทาง

ชี วภาพของพฤติ ก ร รมและประ เภทของ

พฤติกรรม ความรู้สึกและการรับ รู้  การมี

สติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจ า การคิด

และภาษา เชาวน์ปัญญาและการยกระดับเชาวน์

ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้าง

แรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรม

อปกติ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรม

มนุษยเ์พื่อการประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวัน 

  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. 

  ปิดรายวชิา 
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 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสือ่สารยุคดิจิทลั       3  หนว่ยกติ 

  002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชวีิตยุคดิจิทลั 

                                    1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life 

  แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทค โน โลยี ทาง

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์

ส านักงาน หลักการท าธุรกรรมพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้

ซอฟแวร์ส านักงาน 

  Concepts of computer and internet 

technology, office software, principles 

of electronic commerce, usage of 

computer and internet technology, 

usage of office software. 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่

  002102 ความฉลาดทางดิจิทลั       2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

  หลั ก กฎหม า ยแล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ท่ี

เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ เทค โน โลยี ส า ร เทศ 

หลักการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ 

การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

น า เสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมี

จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายท่ี

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 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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information technology and 

communication. 

    กลุ่มวิชาทักษะชวีิต                                       15  หนว่ยกติ 

  003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต 

                                  3(2-2-5) 

Artistic for Life Management 

  ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความ

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประวัตศิาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยา

ศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต 

ก า รจั ดก า รสิ่ ง แ วดล้ อม เพื่ อ ก าร

ด ารงชีวิตในสังคมและชุมชน การ

จัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ 

บทบาทและหน้าท่ีของตนเองในการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและ

การจู ง ใจผู้ อื่ น  การแสดงออกถึ ง

พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม

ท่ีดงีาม กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

  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. 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่

  003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชวีิต                     3(2-2-5) 

Skills Development and Lifelong 

Learning 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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  ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและคิดเชิงวิ เคราะห์  

หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ หลักการ

ท างานรว่มกันและการสื่อสาร หลักการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม 

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

ทักษะการคิด  ทักษะการคิดอย่าง

สร้างสรรค์   ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และ

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีจ าเป็น

ส าหรับอนาคต 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. 

  003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรคส์ร้างสังคม 

                                  2(0-4-2) 

Collaborative Learning for 

Society Creation    

  ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษา

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การ

ท างานร่วมกันเป็นทีม  จิตวิทยาการ

ท างานเป็นทีม การแสดงออกในท่ี

สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกล

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

ยุทธ์ และ การด าเนินการตามแผนใน

การท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าท่ีของ

ตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง  ความ

เป็นพลเมือง ท่ี รับผิดชอบต่อสังคม 

ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ

ความส าคัญของเอกลักษณ์ท่ีดีงามของ

สังคมไทย การยอมรับในความแตกตา่ง

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. 

  003204 การจดัการสุขภาพ สิ่งแวดลอ้มและ

ชุมชน                           1(0-2-1) 

Health Environment and 

Community Management   

  ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การ

วิ เคราะห์ ปัญหาสุขภาพของตนเอง 

ความปลอดภัยในการด ารงชีวิต การ

ค้นหาปัญหาสิ่งแวดลอ้มของชุมชน การ

วางแผนและด าเนินโครงการทางด้าน

เปิด

รายวชิา

ใหม ่



128 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้ม 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. 

  003305 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การ

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทลั  

                                   3(2-2-5) 

Design Thinking Process for 

Digital Age Entrepreneurs        

  ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ

ยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรม

ทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการ

คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ

ยุคดิจิทัล การใช้เคร่ืองมือวัดส าหรับ

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิด

การสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของ

ผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

  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

รายวชิา

ใหม ่
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

process, concepts of developing new 

products using design thinking 

process, ethics for digital age 

entrepreneurs. 

  003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทาง

วิชาชีพ                          3(0-6-3) 

Integration for Professional 

Innovation 

  การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ 

การออกแบบและสร้างนวัตกรรมทาง

วิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวชิาชพี 

  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

รายวชิา

ใหม ่
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ                          124  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                             130  หน่วยกิต  

วิชาแกน                                      24  หน่วยกิต วิชาแกน                                          24  หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานศลิปะ                      3  หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานศลิปะ                                         -  

181111 สุนทรียศาสตร ์                   3(3-0-6)  

Aesthetics 

  ความหมาย แนวคิด ทัศนคติของมนุษย์

ด้านสุนทรียศาสตร์ ในประวัติศาสตร์จนถึง

ปัจจุ บัน  แนวคิดตะวั นออก ตะวั นตก 

วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่น  การวิเคราะห์

วจิารณ์ การประยุกตใ์ชใ้นการรับรู้ และ การ

ประเมินคุณค่า  

  The meaning, concepts, human attitudes 

towards aesthetics since the ancient time, 

East and West concepts, cultural heritages, 

the analytical critics, application in aesthetic 

perception and its evaluation 

181226 สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศิลปะ 

                                          3(2-2-5) 

Aesthetic and Theory of Art 

  ประวัติศาสตร์วิธีคิดในด้านสุนทรียศาสตร์ 

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานด้านการออกแบบ 

มายาคติและวาทกรรมด้านศิลปะและการ

ออกแบบ  ก ระบวนกา ร รับ รู้ แล ะกา ร

สร้างสรรค์ ในวัฒนธรรมตะวันตกและ

ตะวันออก 

  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 

ปรับรหัส

รายวชิา

,ปรับชื่อ

รายวชิา

,ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา

,ปรับยา้ย

ไปอยู่

พื้นฐาน

วชิาชีพ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี                    21  หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี                      24  หน่วยกิต  

184121 การเขยีนภาพ                   3(1-4-4) 

Drawing and Painting 

  พื้นฐานการวาดภาพศิลปะ ภาพเรขาคณิต

ด้วยดินสอ การใช้สีน้ า อุปกรณ์เขียนภาพ  

การวาดเส้น การเขียนภาพหุ่นนิ่ง สัดส่วน 

แสงเงา การเขียนทัศนียภาพภายนอกและ

ภายใน 

  Training of drawing by delineation, 

geometrical forms, water colour and using 

basic drawing tools, drawing, writing, 

184121 การเขยีนภาพ                    3(1-4-4) 

Drawing and Painting 

  การเขียนเส้น รูปทรงเลขาคณิต การวาด

ภาพศิลปะ การเขียนภาพหุ่นน่ิง จัดส่วน แสง

และเงา การใช้สีน้ า การเขียนทัศนียภาพ

ภายนอก และภายใน ตามหลักองค์ประกอบ

ท่ีท าให้เกิดความงาม    

  Line drawings, geometric forms, art 

drawings, still life drawings, light and 

shadow compositions, use of water colours, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

paphuennieg, proportioning, lighting, shade 

& shadow, exterior and interior perspective 

views 

outside and inside perspective drawings 

according to principles of composition to 

create beauty 

184122 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ และ

พื้นฐานการออกแบบ             3(1-4-4) 

Composition Art and Fundamental 

Design 

  หลักการออกแบบทางศิลปะ  จุด เส้น 

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

องค์ประกอบทางศิลปะ การน าเสนอผลงาน 

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

สถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ก าหนดแนวคิดในการออกแบบ

สถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ของประโยชน์

ใชส้อย ที่วา่ง รูปทรง ระบบโครงสร้าง 

  Learning principles art-work in terms of 

dots, lines, planes, lights, shade and 

shadow, colour theory, composition art, 

design of 2 and 3 dimensional 

presentations fundamental architecture 

design, analysis and synthesis, defining of 

concepts in architecture, relationship 

between function, space and form of 

structural system 

184122 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะและ การ

ออกแบบพื้นฐาน                  3(1-4-4) 

Composition Art and Fundamental 

Design 

  การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ และการ

ออกแบบพื้นฐาน  หลักการพื้นฐานศิลปะ จุด

เส้น ระนาบ พื้นท่ีว่าง แสงเงา ทฤษฎี การจัด

องค์ประกอบในการออกแบบชิ้นงาน 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 

ปรับชื่อ

รายวชิา

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

184123 พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน  3(3-0-6) 

Basic Interior Architecture 

  หลักการเบื้องต้นการจัดท่ีโล่งว่างภายใน 

การใช้สอยพื้นท่ี ขนาด สัดส่วนและการ

  ปิดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

ออกแบบเคร่ืองเรือน ลักษณะกายภาพของ  

มนุษย ์กับความตอ้งการในการใชพ้ื้นท่ี ภาวะ

ความนา่สบาย 

  Learning fundamental of managing 

interior space, area, size, human 

dimension, designing of suitable furniture, 

human anatomy and requirements space 

utilization and the comfort 

184124 การเขยีนแบบเบื้องต้น       3(1-4-4) 

Basic Drafting 

  การเขียนแบบโดยใช้เคร่ืองมือเขียนแบบ 

อักขระ ตัวเลข รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต 

ภาพ 3 มิติ การเขียนทัศนียภาพภายใน 

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

สถาปัตยกรรมภายใน 

  Basic drafting and drawings, manuscripts, 

numbers, shapes, geometric forms, three-

dimensional graphics, interior perspective 

views, standard symbols 

184123 เทคนิคการเขยีนแบบ         3(1-4-4) 

Technical Drawing 

  การใช้เคร่ืองมือเขียนแบบ หลักการเขียน

แบบ การอ่านแบบ ฝึกปฏิ บัติการเขียน 

อักขระ และตัวเลข การเขียนภาพฉาย การใช้

เ ค ร่ื อ ง มื อ เ ขี ย น ทั ศ นี ย ภ า พภ า ยนอก 

ทัศนียภาพภายใน สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน

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 

ปรับรหัส

รายวชิา

,ปรับชื่อ

รายวชิา

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

184221 เทคนิคการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม

ภายใน                                 3(1-4-4) 

PresentationTechniques for Interior 

Architecture 

  ปิดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

  เทคนิคของการน า เสนอผลงานการ

ออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน การ

เขียน  แปลน รูปด้าน รูปตัด ทัศนียภาพ 

แบบขยายและหุ่นจ าลอง  นิทรรศการ

ผลงานการออกแบบ โดยการประยุกต์ใช้

องคป์ระกอบของ แสง สี เสยีง 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 ประวัตศิาสตรส์ถาปัตยกรรมภายใน 

                                        3(3-0-6) 

History of Interior Architecture 

  ประวัติความเป็นมาและรูปแบบของงาน

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในตั้ ง แต่

สมั ยก่ อนประวั ติ ศาสต ร์  ถึ งสมั ย ใหม่  

ความสัมพันธ์และอิทธิพลของวัฒนธรรม

ตะวันตกท่ีมีต่อการแสดงออกทางศิลป์ และ

งานสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมัย 

  Historical and derivation of designs, 

relationship between the art expression 

and their Western Cultures and factors 

upon recent interior architecture works 

184321 ประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 

                                          3(3-0-6) 

History of Interior Architecture 

  การศึกษาประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการ

ทางสถาปัตยกรรมมตะวันตก ตั้งแต่ ยุค

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคสมัยปฏิวัติ

อุ ต ส า หก ร รม  ก า ร จ า แ นก  แ ยก แยะ 

เป รียบเ ทียบแนวคิด  ในการออกแบบ

โครงสร้าง ส่วนประกอบท่ีมีคุณค่าทาง

สถาปัตยกรรมภายใน  

  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 

 

ปรับรหัส

วชิา ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

184322 พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย     3(3-0-6) 

Basic Thai Architecture 

  พื้นฐานและววิัฒนาการทางสถาปัตยกรรม

ไทย ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับสังคมไทยและความเชื่อถือ  

ระบบโครงสร้างของอาคารพื้นถิ่น  ท่ีมี

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 

  ปิดรายวชิา 

  184124 การเขยีนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

                                          3(1-4-4) 

Interior Architecture Drawing 

  การเขียนแบบ การเข้าไม้ การประสาน 

เค ร่ืองเ รือนประเภทลอยตัว การเขียน

รายละเอียดผังพื้น ผนัง เพดาน การติดตั้ง

เ ค ร่ื อ ง เ รื อ น  ร า ย ก า ร ป ร ะ ก อบ แบบ

สถาปัตยกรรมภายใน รูปด้าน รูปตัด แบบ

ขยาย ในอาคารขนาดเล็กประเภทบ้านพัก

อาศัย และปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองเรือน

ประเภทลอยตัวขนาดเล็ก 

  Architectural drawing joints, soldier, loose 

furniture, writing details, floor plan, wall, 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

ceiling, furniture installations, interior 

specifications, elevation, section, details of 

small residential building and design loose 

furniture 

  184322 ประวัตศิาสตร์ทางสถาปัตยกรรมไทย 

                                          3(3-0-6) 

History of Thai Architecture 

  การศึกษาวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรม

ไทย คติความเชื่อ แนวคิด องค์ประกอบ 

ส่วนประกอบ วัสดุ  และพื้น ท่ีว่ าง  ของ

สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นและล้านนา การ

จ าแนก แยกแยะ เปรียบเทียบ ระบบโครงการ

สร้างสถาปัตยกรรมไทย ลวดลายและศิลปะ

การตกแต่งตามแบบประเพณีนิยม การ

จ าแนกเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่าง

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 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่

วิชาเอก                                       100  หนว่ยกติ วิชาเอก                                        106  หน่วยกิต  

วิชาเอกบงัคับ                                94  หน่วยกิต วิชาเอกบงัคับ                                 106  หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาหลักสาขา                          46  หน่วยกิต กลุ่มวิชาหลักสาขา                            60  หน่วยกิต  
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

184111 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 

                                          4(1-6-5)  

Interior Architectural Design 

  พื้นฐาน ทฤษฎีและแนวทางการออกแบบท่ี

โล่งว่างภายในของสถาปัตยกรรม รูปแบบ

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้ประโยชน์

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

ความสัมพันธ์พื้นท่ีใช้สอย การออกแบบ

สัดส่วน รูปทรง สุนทรียภาพ และระบบใน

อาคาร 

  Theories and concepts about interior 

architecture space, analyzing and 

synthesizing space, defining the concepts in 

architecture, relationship between function 

and structural system 

184212 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 

                                          4(1-6-5) 

Interior Architectural Design l 

  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร

ประเภทท่ีพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย ด้วย

การวิ เ ค ราะห์ และสั ง เ ครา ะห์ แ นวคิ ด 

พฤตกิรรมและการใชง้าน ความตอ้งการพื้นท่ี

ใชส้อย ผลกระทบสภาพแวดลอ้มท่ีต้ัง ภายใน

อาคารขนาดพื้นท่ี ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 

ความสูงไม่เกิน 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 

ปรับรหัส

รายวชิา 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

184211 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 

                                          4(1-6-5) 

Interior Architectural Design II 

ทฤษฎี แ ล ะ ก า รปฏิ บั ติ ก า ร ออ ก แ บบ

สถาปัตยกรรมภายในอาคารท่ีพักอาศัย  

การจัดพื้นท่ีโล่งว่าง การจัดวางเคร่ืองเรือน 

ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นท่ีใช้สอย 

องค์ประกอบอาคาร จิตวิทยาผู้ ใช้งาน 

สภาวะแวดล้อม  การส ร้างสรรค์ ง าน

ออกแบบ โครงสร้างและระบบอุปกรณ์

อาคาร 

184214 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 

                                          4(1-6-5) 

Interior Architectural Design ll 

  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร

สาธารณะขนาดเล็ก ประเภทสถานศึกษา 

ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด คลินิกเวชกรรม 

ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็น

ปัญหา แสดงแนวคิด พฤติกรรมการใช้งาน 

ความต้องการพื้น ท่ี ใช้สอย ผลกระทบ

สภาพแวดล้อมท่ีตั้ ง  ระบบและอุปกรณ์

ปรับรหัส

รายวชิา

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

Theories and implementations of interior 

space arrangement in residential buildings, 

furniture planning, user behavior, function, 

interaction, building elements, user 

psychology,  environment,  creative design,  

building structure and building equipment 

systems 

อาคารภายในอาคารขนาดพื้นท่ี ไม่เกิน 500 

ตารางเมตร 

  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 

184212 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 

                                          4(1-6-5) 

Interior Architectural Design III 

  ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดวางพื้นท่ีใช้สอยใน

อาคารสาธารณะขนาด เล็ กประ เภท

ร้านอาหาร การจัดพื้นท่ีโล่งว่าง การจัดวาง

เคร่ืองเรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์

พื้นท่ีใช้สอย องค์ประกอบอาคาร จิตวิทยา

ผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์

งานออกแบบโครงสร้างและระบบอุปกรณ์

อาคาร 

  Theories and implementations of interior 

space arrangement of small public  

buildings in restaurant, furniture planning, 

user behavior, function, interaction, building 

elements,  user psychology,  environment,  

creative design,  building structure and 

building equipment systems 

184312 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 

                                          4(1-6-5) 

Interior Architectural Design lll 

  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร

ส า ธ า ร ณ ะ ข น า ด ก ล า ง  ป ร ะ เ ภ ท 

ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ สถานีขนส่ง

มวลชน ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ 

ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็น

ปัญหา แสดงแนวคิด พฤติกรรมและการใช้

งาน ความต้องการพื้นท่ีใช้สอย ผลกระทบ

สภาพแวดล้อมท่ีตั้ง ระบบและอุปกรณ์การ

ออกแบบเพื่อมวลชน ภายในอาคารขนาด

พื้นท่ี ไมเ่กิน 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, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ 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 00  square 

meters 

184213 แนวความคดิในการออกแบบ   3(2-2-5) 

Design Concepts  

  ท่ีมาของแนวความคิด แรงบันดาลใจ การ

ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ด้วย

กระบวนการการวิ เคราะห์  สังเคราะห์   

แนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายใน  

  Inspirations in creating of interior 

architecture design concept by analysis and 

synthesis, defining concepts to be used in 

interior architecture 

  ปิดรายวชิา 

  184215 หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการ

ออกแบบ                              2(2-0-4) 

Criteria and Design Concepts  

  การศึกษาเกณฑก์ารออกแบบ ปรัชญา 

แนวคิด อทิธิพล องคป์ระกอบ และท่ีมาของ

งานสถาปัตยกรรม แนวคิดในการสร้างสรรค์

และพัฒนาการ ในงานสถาปัตยกรรมและ

สถาปัตยกรรมภายใน จากศตวรรษท่ี 19 ถึง

กลางศตวรรษท่ี 20 ผ่านกรณศีกึษาท่ีส าคัญ

ระดับโลก 

  Study design criterions, philosophy, 

concepts, influences, elements and origin of 

รายวชิา

ใหม ่
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

architecture, concepts in creativity and 

development in architecture and interior 

architecture from the 19th century to mid-

20th century through important 

international case studies 

184311 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 

                                          4(1-6-5) 

Interior Architectural Design IV 

  ทฤษฎี และการปฏิ บั ติ ก า รออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน อาคารพาณิชย์

ประเภทอาคารส านักงาน การจัดพื้นท่ีโล่ง

วา่ง การจัดวางเครื่องเรือน ประโยชนใ์ชส้อย 

ความสัมพันธ์พื้นท่ีใช้สอย องค์ประกอบ

อาคาร จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม 

การสร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้างและ

ระบบอุปกรณอ์าคาร  

  Theories and implementations of interior 

space arrangement of commercial and 

public buildings in office, furniture planning, 

user behavior, function, interaction, building 

elements,  user psychology,  environment,  

creative design,  building structure and 

building equipment systems 

184314 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 

                                          4(1-6-5) 

Interior Architectural Design lV 

  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร

ประเภทสาธารณะ ประเภทโรงแรม  

รีสอร์ท และสปา  ด้วยการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ ประเด็นปัญหา แสดงแนวคิด 

พฤตกิรรมและการใชง้าน ความตอ้งการพื้นท่ี

ใช้สอย ผลกระทบสภาพแวดล้อมท่ีตั้ง ระบบ

และอุปกรณก์ารออกแบบเพื่อมวลชน ภายใน

อาคารขนาดพื้นท่ี ไมเ่กิน 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 

ปรับรหัส

รายวชิา 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

184312 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5   

                                          4(1-6-5) 

Interior Architectural Design V 

184411 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 

                                          5(1-8-6) 

Interior Architectural Design V 

ปรับรหัส

รายวชิา 

ปรับหนว่ย

กิต 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

  ทฤษฎี และการปฏิ บั ติ ก า รออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะ

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

ห้างสรรพสนิค้า การจัดพื้นท่ีโล่งวา่ง การจัด

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

ความสัมพันธ์พื้นท่ีใช้สอย องค์ประกอบ

อาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะ

แวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ 

โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร และ

การออกแบบเพื่อมวลชล 

  Theories and implementations of interior 

space arrangement of large public buildings 

in department store shopping mall,  

furniture planning, user behavior, function, 

interaction, building elements, law, user 

psychology, environment, creative design,  

building structure,  building equipment 

systems and universal design 

  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร

ประเภทสาธารณะ ประเภทโรงพยาบาล ศูนย์

สุขภาพ ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

ประเด็นปัญหา แสดงแนวคิด พฤติกรรมและ

การใช้ งาน ความต้องการพื้น ท่ี ใช้สอย 

ผลกระทบสภาพแวดล้อมท่ีตั้ง ระบบและ

อุปกรณ์การออกแบบเพื่อมวลชน ภายใน

อาคารขนาดพื้นท่ี ไมเ่กิน 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 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา

ปรับจ านวน

ชั่วโมง 

บรรยาย 

ปฏบัิต ิและ

การศึกษา

ด้วยตนเอง 

184411 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6    

                                          4(1-6-5) 

Interior Architectural Design VI 

  ทฤษฎี และการปฏิ บั ติ ก า รออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะ

ขนาดใหญ่ ประเภทโรงแรม การจัดพื้นท่ีโล่ง

วา่ง การจัดวางเครื่องเรือน ประโยชนใ์ชส้อย 

ความสัมพันธ์พื้นท่ีใช้สอย องค์ประกอบ

อาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะ

แวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ 

  ปิดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร 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 

  ทฤษฎี และการปฏิ บั ติ ก า รออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะ 

ขนาดใหญ่พิเศษประเภท โรงพยาบาลและ

คลินิกเพื่อสุขภาพ คลินิกเสริมความงามและ 

สปา การจัดพื้นท่ีโล่งว่าง การจัดวางเคร่ือง

เรือน ประโยชนใ์ชส้อย ความสัมพันธ์พื้นท่ีใช้

สอย องคป์ระกอบอาคาร กฎหมาย จิตวทิยา

ผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์

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, 

  ปิดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 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

ไทย  ลั กษณะการ ใ ช้ ล วดลาย ไทย ท่ีมี

เอกลักษณ์ ววิัฒนาการ คติความเชื่อ ในการ

ตกแต่งของไทย รูปแบบเคร่ืองเรือนเครื่องใช้

ของไทย องค์ประกอบ คุณค่าของการ

ตกแต่งแบบล้านนา ลักษณะการใช้ลวดลาย 

การออกแบบท่ีมีเอกลักษณ์ ววิัฒนาการ คติ

ความเชื่อ ในการตกแต่งแบบล้านนา รูปแบบ

เครื่องเรือนเครื่องใชก้ารปฏิบัตอิอกแบบงาน

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 

 

  ปิดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

184511 เตรียมวิทยานพินธ์                 3(0-6-3) 

Thesis Preparation 

  เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

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

กรณีศึกษา ศึกษาท่ีตั้งโครงการ ผู้ใช้งาน 

กฎหมายและ เทศบัญญัติ  การ เต รียม

วทิยานพินธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายใน  

  Thesis proposal, programming and 

theoretical review, case study, site 

analysis, user behavior, control laws and 

thesis preparation of interior architecture 

 

184511 เตรียมวิทยานิพนธ์                3(0-6-5) 

Thesis Preparation 

  วิธีการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ เกณฑ์การ

เลือกโครงการ การรวบรวมวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา ความเป็นไปได้ของ

โครงการและท่ีต้ัง ข้อมูลพืน้ฐานของโครงการ 

กิจกรรม และพฤติกรรมการใช้งาน การ

เตรียมเพื่อการท าวิทยานพินธ์ 

  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 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

และปรับ

จ านวน

ชั่วโมง

ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

184512 วิทยานิพนธ์                 9  หน่วยกิต 

Thesis 

  ประมวลความรู้ วิเคราะห์ความต้องการ

พื้นท่ีใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นท่ีใช้สอย ผัง

บริเวณ การจัดวางแปลน แนวความคิดใน

การออกแบบ การออกแบบ การเขียนแบบ

ก่อสร้าง และการแสดงผลงานการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน  

  Knowledge, continuation of practice from 

thesis preparation, area requirement, 

functions, lay-out plan, master plan, 

concept design, design, construction 

drawing, interior 

184512 วิทยานิพนธ์     9 (0-27-14) 

Thesis    

  การออกแบบโครงการทางสถาปัตยกรรม

ภายใน วเิคราะห์แนวคิด พัฒนาการออกแบบ 

ระบุรายละเอียดวัสดุ  อุปกรณ์ประกอบ

อาคาร จัดท ารายละเอียดประกอบแบบตาม

ขั้นตอนมาตรฐานการด าเนินงานวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรม

ภายใน 

  Design interior architecture project, 

concept analysis, development design, 

material specifications, building equipments, 

creating plan specifications following 

ปรับหนว่ย

กิต ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

standard procedures, in architecture 

profession interior architecture department 

  184111 การออกแบบพื้นฐานสถาปัตยกรรมและ

สถาปัตยกรรมภายใน             5(2-4-6) 

Fundamentals Architectural Design 

and Interior Architectural Design  

  การศึกษาการจัดองค์ประกอบเพื่อก าหนด

ท่ีว่างท่ีส่งผลต่อการใช้งานในงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ี

ภายใน สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม

ภายนอก  ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ท่ีว่างส่วน

บุคคล สัดส่ วนของ ร่างกาย  จิ ตวิทยา

สภาพแวดลอ้ม สัดสว่นเครื่องเรือน โปรแกรม

เพื่อการออกแบบ ปฏิ บัติการออกแบบ

พื้ น ฐ า น ง า น ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ ล ะ

สถาปัตยกรรมภายในจากโจทย์ท่ีก าหนดให้ 

  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 

 

 

รายวชิา

ใหม ่
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

  184211 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1         5(1-8-6) 

Architectural Design  l 

  การออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารประเภท

ท่ีพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย ด้วยการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด เพื่อการ

ก าหนดพื้นท่ีใช้สอยท้ังภายในและภายนอก

อาคารท่ีตอบสนองพฤติกรรมและการใชง้าน

ของมนุษย์ โครงสร้างอาคาร และอิทธิพล

ของสภาพแวดลอ้ม ส าหรับอาคารขนาดพื้นท่ี

ไมเ่กิน 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 

รายวชิา

ใหม ่

  184213 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2       5(1-8-6) 

Architectural Design  ll 

  ก ารออกแบบสถา ปัตยกรรมอาคาร

สาธารณะขนาดเล็ก ประเภทสถานศึกษา 

ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด ด้วยการวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์แนวคิด เพื่อก าหนดพื้นท่ีใช้

สอย รูปทรงอาคาร โครงสร้างอาคาร 

ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีตั้ง 

ส าหรับอาคารขนาดพื้นท่ีไม่ เกิน 1,000 

ตารางเมตร 

   Architecture design a small-size 

public building, schools, learning centers, 

รายวชิา

ใหม ่
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 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 ารออกแบบสถา ปัตยกรรมอาคาร

ส า ธ า ร ณ ะ ข น า ด ก ล า ง  ป ร ะ เ ภ ท 

ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ สถานีขนส่ง

มวลชน ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ 

ด้วยการวเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด เพื่อ

ก าหนดพื้นท่ีใชส้อย รูปทรงอาคาร โครงสร้าง

อาคาร สภาวะน่าสบาย และความสัมพันธ์

กับสภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีตั้ง ส าหรับ

อาคารขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 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 2 3  meters in 

height 

 

รายวชิา

ใหม ่
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

  184313 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4       5(1-8-6) 

Architectural Design  lV 

  ก ารออกแบบสถา ปัตยกรรมอาคาร

สาธารณะขนาดใหญ่ และอาคารสูง ประเภท 

โรงแรม รีสอร์ท ด้วยการวิ เคราะห์และ

สังเคราะห์แนวคิด เพื่อก าหนดพื้นท่ีใช้สอย 

รูปทรงอาคาร โครงสร้างอาคาร และความ

ยั่งยืนของสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและ

ภายในอาคาร ส าหรับอาคารขนาดพื้นท่ี

มากกวา่ 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 

รายวชิา

ใหม ่

กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี                        24  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี                         27  หนว่ยกติ  

184231 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1 

                                          3(1-4-4) 

Interior Structure I  

  วั สดุ  เทคนิคการติดตั้ งการก่อส ร้าง

สถาปัตยกรรมภายในอาคาร วิธีการต่อชน 

การประสานและการติดตั้งเคร่ืองเรือน  

เขียนแบบโครงสร้าง แบบขยายรายละเอียด

เครื่องเรือน และงานตกแตง่ภายใน 

184233 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 

                                          3(1-4-4) 

Interior Architectural Structure 

  การศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบเคร่ือง

เรือนประเภทติดตาย วัสดุ โครงสร้าง การ

ประสานวัสดุ การเขียนแบบขยาย บัวพื้น บัว

ผนัง บัวเพดาน บัวหัวเสา การท าหุ่นจ าลอง

เคร่ืองเรือนตามโจทย์ ท่ีก าหนดให้อย่าง

ปรับรหัส

รายวชิา 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

  Materials and techniques of construction 

for interior furniture, furniture installation, 

drawing and specifications of interior 

architecture 

ถูกต้อง และมีรายละเอียดประกอบแบบท่ี

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 

                                          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 แบบก่อสร้างเคร่ือง

เรือนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างสถาปัตยกรรม

ภายใน แบบขยาย ตามหลักเกณฑ์ของ

โครงสร้าง 

  Practicing interior structural drawings, 

furniture structural drawings and details of 

interior structural standards 

  ปิดรายวชิา 

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 

  ปิดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

stresses, basic buildings structures, timber 

and shaped steels, connecting joints from 

footing to rooftop and steel welding works   

  184432 วัสดุและวิธีใช้                    3(3-0-6) 

Materials and Usages  

  ประ เภทวัสดุ ท่ี ใช้ ในการก่อส ร้างงาน

สถาปัตยกรรมและงานสถาปัตยกรรมภายใน 

วัสดุตกแตง่ภายใน คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ 

วธีิใช ้วิธีการติดต้ังอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

  Materials used in architectural construction 

and interior architecture, interior decoration 

materials, specific properties of materials, 

method of use, including correct installation 

method 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่

  184131 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 

Structure and System in Architecture 

  การศึกษา และปฏิบัติการ ส่วนประกอบ

อาคาร โครงสร้างอาคาร ไม้  คอนกรีต 

หลักการเกี่ยวกับแรง รูปแบบการถ่ายแรง 

กระจายน้ าหนัก การเสียรูปของโครงสร้าง

เนื่องจากแรงกระท า การวเิคราะห์ โครงสร้าง

ประเภทต่าง ๆ โครงสร้างพื้น บันได หลังคา 

อาคารพักอาศัย ด้วยวิธีการค านวณ และการ

ท ากราฟิกไดอะแกรมให้ถูกต้องตามหลัก

ทฤษฎี  

  Building components study and operation, 

building structure, wood, concrete, 

principles of load, forms of load transfer, 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่



150 

ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ 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 

184331 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยอีาคาร 1 

                                         3(3-0-6) 

Materials and Technologies Building I 

  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและ

ตกแต่ง อุปกรณ์ท่ีใช้ในอาคารและงานระบบ

สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบระบาย

อากาศ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 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 

  ปิดรายวชิา 

  184332 วัสดุ และอุปกรณ์อาคาร         3(3-0-6) 

Materials and Technologie Building  

  การศึกษาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 

ระบบขนส่งระบบรักษาความปลอดภัยใน

อาคารสาธารณะส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ตามหลักการออกแบบเพื่อมวลชน ได้อย่าง

เหมาะสม ถู กต้องตามมาตรฐานและ

กฎกระทรวง 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ 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 ออกแบบเครื่องเรือน และเทคโนโลยี

เครื่องเรือน                           3(1-4-4) 

Furniture Design and Furniture 

Technology 

  การออกแบบเคร่ืองเรือน  แนวความคิด

ของนักออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีมีชื่อเสียง 

เทคนิคและวิธีการผลิตเคร่ืองเรือน วัสดุ 

ประโยชน์ใช้สอย โครงสร้าง วิธีการสร้าง

แบบจ าลองประกอบ วั สดุ  เค ร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรกล ทฤษฎี เทคนิคของการสร้าง

เคร่ืองเรือน 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 

 

 

 

  ปิดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

184333 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยอีาคาร 2 

                                         3(3-0-6) 

Materials and Technologies Building 

II 

  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและ

ตกแตง่ เทคโนโลยกีับการใชง้านอุปกรณท่ี์ใช้

ในอาคารส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุตาม

หลักการออกแบบเพื่อมวลชน ระบบขนสง่ใน

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 

  ปิดรายวชิา 

184431 แสงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายใน                                 3(3-0-6) 

Lighting for Interior Architectural 

Design 

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

พฤติกรรมในการตอบสนองของมนุษย์กับ

การออกแบบการส่องแสงสว่าง  วิธีการใช้

แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ภายใน

อาคารประเภทต่าง ๆ กรณีตัวอย่างการ

ออกแบบการ ใ ช้ แสง ในงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน ผลกระทบในด้าน

ความประหยัด  

  Theories, technical elements, human 

perception and psychology of lighting 

184431 การออกแบบแสงสว่าง        3(2-2-5) 

Lighting Design 

  การศึกษาทฤษฎีแสง หลักการของแสง

ธรรมชาติ การใช้แสงธรรมชาติ และเทคนิค

วิธีการใช้งานแสงประดิษฐ์ การออกแบบแสง

สว่างท่ีตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้อย่าง

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 

ปรับรหัส

รายวชิา 

เปลี่ยนช่ือ

วชิา ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

design, utilization of interior lighting and the 

impact of energy save 

184432 การปรับปรุงอาคาร        3(2-2-5) 

Building Renovation 

  การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอาคารเก่า

ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานในรูปแบบ

ใหม่ การแก้ไขโครงสร้างอาคารและวัสดุหุ้ม

ผิวโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นท่ี

การใช้งานและการเปลี่ยนแปลงระบบ

โครงสร้าง วงจรชีวิตอาคาร การจัดรูปแบบ

อาคารใหม ่

  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 

  ปิดรายวชิา 

  184231 การก่อสร้าง และเทคโนโลย ีอาคาร 1 

                                         3(2-2-5) 

Construction and Building Technology l 

  การศึกษาโครงสร้างไม้  คุณสมบัติไม้  

ส่วนประกอบอาคารไม้ รอยต่อ การรับ การ

กระจาย การถ่ายเทน้ าหนักของอาคาร 

วิธีการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทฤษฎี

เบือ้งต้นของหน่วยแรงตา่ง ๆ งานระบบไฟฟ้า 

ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ การ

ค านวณขนาดเคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับ

อาคารขนาดเล็กให้ถูกตอ้งตามหลักการ  

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ 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, air-

conditioning system, air-conditioning, load 

calculation for small-size buildings 

  184232 การก่อสร้าง และเทคโนโลย ีอาคาร 2 

                                          3(2-2-5) 

Construction and Building Technology ll 

  การศึกษาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

คอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติรายละเอียดของ

โครงสร้าง วิธีการก่อสร้าง การรับแรง การ

ถ่ายเทแรง ขนาดและคุณสมบัติเหล็กเส้นใน

คอนกรีต วธีิการเลอืกใช้ วธีิการกอ่สร้าง การ

บ ารุงรักษา องค์ประกอบอาคาร และรอยต่อ

ต่าง ๆ รวมไปถึงระบบสัญจรแนวดิ่ง ระบบ

ป้องกันอัคคีภัย ระบบการป้องกับเสียง 

ส าหรับอาคารขนาดเล็กให้ถูกต้องตาม

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

รายวชิา

ใหม ่
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

joints, including circulation core, fire 

protection system, soundproofing system for 

a small-size building 

  184331 การก่อสร้าง และเทคโนโลย ีอาคาร 3 

                                          3(2-2-5) 

Construction and Building Technology lll 

  การศึกษา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงสร้างเหล็กอาคารสูง อาคารท่ีมีช่วงเสา

ยาว โครงเหล็กรูปพรรณ โครงถักหรือโครง

ข้อหมุน โครงเหล็กโปร่ง การใช้วัสดุกันความ

ร้อน วัสดุห่อหุ้มอาคาร กระจกในเมืองร้อน

ชื้น ส าหรับอาคารขนาดใหญ่ให้ถูกต้องตาม

หลักการ 

  Reinforced concrete structure study, high-

rise 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 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่

  184433 การออกแบบเพื่อความย่ังยนื   3(1-4-4) 

Sustainable Design 

  หลั กการออกแบบเพื่ อความยั่ ง ยื น ท่ี

สอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์  วิถีการ

ด ารงชีวิตท่ีสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทฤษฎี

การประหยัดพลังงานภายในอาคาร การใช้

ระบบธรรมชาติ ระบบเทคโนโลยีเพื่อการ

ประหยัดพลังงาน การวเิคราะห์ผลกระทบต่อ

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

สิ่งแวดล้อม น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

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 

กลุ่มวิชาสนับสนนุ                           24  หน่วยกิต กลุ่มวิชาสนับสนนุ                             19  หนว่ยกติ  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

                                         3(3-0-6) 

English for Specific Purposes  

  ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงโดย

ใช้ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเพิ่ม

หัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนท่ี

เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมภายในให้มีความ

สอดคล้องกับค าศัพท์ 

  English for specific purposes usage skills 

on listening, speaking, reading and writing 

on interior architecture work to consistent 

with the terminology 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

                                          3(3-0-6) 

English for Specific Proposes 

  ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงโดย

เน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ท่ีมี

ความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนสิิต 

  English in specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading and writing skills 

related to student’s field of study. 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

184241 ออกแบบสถาปัตยกรรม        3(2-2-5) 

Architectural Design  

  หลักการ แนวความคิดและปฏิบัติการ

ออกแบบเบื้องต้นส าหรับบ้านพักอาศัย การ

  ปิดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

จัดผังบริเวณ และผังอาคาร การจัดพื้นท่ีใช้

ส อ ย  ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  โ ค ร ง ส ร้ า ง

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมสีเขียว และ

สถาปัตยกรรมเพื่อความย่ังยนื 

  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

สถาปัตยกรรมภายใน       3(1-4-4) 

Basic Computer Drafting for Interior 

Architecture 

  ความรู้เบื้องต้นในการใช้ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม

ภายใน การฝึกหัดเขียนแปลน รูปด้าน รูปตัด 

แบบขยาย และการใชส้ัญลักษณต์า่งๆ 

  Principle of computer hardware, 

software, programs, introduction to 

computer-aided design and basic 

presentation for interior architecture, 

interior drawing works such as plans, 

elevations, sections, details and the 

associated drawing symbols 

184241 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขยีนแบบ 3(1-4-4) 

Computer for Drawing  

  การเขียนแบบ 2 มิติทางสถาปัตยกรรม

ภายใน รายการประกอบแบบ รูปด้าน รูปตัด 

แบบขยาย ในอาคารขนาดเล็กประเภท

บ้านพักอาศัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาชพี  

  Perform 2-D interior architecture drawing, 

specifications, façade, section, and detail of 

small residential buildings using  computer 

program correctly to professional standards 

ปรับรหัส

รายวชิา

ปรับชื่อวิชา 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

  184341 คอมพิว เตอร์ เพื่ อการออกแบบและ

น าเสนอผลงาน                       3(1-4-4) 

Computer for Design and Presentation  

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและ

สร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมภายใน 

ด้วยเทคนิคการใช้โปรแกรมสากลในการ

สร้างภาพ 3 มิติ เพื่อน าเสนอผลงานให้ได้

มาตรฐานทางวิชาชพี 

  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 

184341 ภูมสิถาปัตยกรรมและไม้ประดับใน

อาคาร 

                                         3(2-2-5) 

Landscape and Interior Planting 

  หลักการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

รูปแบบและองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ขั้น

พื้นฐาน ชนิดของพันธ์พืช การปลูกการ

เลอืกใช้ การดูแลรักษา เทคนิคการออกแบบ

ตกแต่งภายในอาคารด้วยไม้ประดับ งาน

ระบบอาคารท่ีเกี่ยวข้อง 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 

 

 

  ปิดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

184342 การประมาณราคาและการบริหารงาน

ก่อสรา้งเบื้องต้น         2(2-0-4) 

Cost Estimate and Fundamental in 

Construction Management 

  หลักการ ระบบการบริหารจัดการการ

ก่อสร้างและการควบคุม การประมาณราคา

และควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง ระบบ

ความปลอดภัย กฏหมายควบคุมอาคาร 

  Principle of construction management, 

cost estimation and budget controlling, 

safety precaution, control laws building 

184441 การประมาณราคาสถาปัตยกรรมภายใน  

                                          3(3-0-6) 

Cost Estimate for Interior Architectural 

Design 

  หลักการประมาณราคาการก่อสร้าง การ

ประมาณราคางานสถาปัตยกรรมภายใน 

วัสดุ ปริมาณการใช้วัสดุ การถอดรายการ

วัสดุเพื่อประมาณราคาอยา่งถูกตอ้ง 

  Principles of construction cost estimation, 

interior architecture work cost estimation, 

materials, material use estimation, be able 

to forming materials list for correct cost 

estimation 

ปรับรหัส

วชิา 

ปรับจ านวน

หนว่ยกิต 

ปรับจ านวน

ชั่วโมง

บรรยาย

ปรับชั่วโมง

ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

ปรับชื่อ

รายวชิา

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

 

184441 วัฒนธรรมและคตคิวามเชื่อลา้นนา 

                                         3(3-0-6) 

Lanna Culture and Belief 

  ประวัติศาสตร์ของชุมชนล้านนาไทย วิถี

ชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อ ท่ีส่งผลต่อ

การสร้างผลงานสถาปัตยกรรมล้านนา และ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

วัฒนธรรมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม

ร่วมสมัย 

  History of Thai Lanna life-style, cultural 

derivations of Lanna architecture 

  ปิดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

characteristics, influence of culture change 

on the contemporary architecture. 

184442 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมข้ันพื้นฐาน 

                                          3(1-4-4) 

Fundamental in Architectural 

Conservation 

  หลั กการ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งกับ การอนุ รัก ษ์

สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ท้ัง

ของประเทศไทยและต่างประเทศ  และการ

วิ เคราะห์คุณค่าและความส าคัญของ

องค์ประกอบต่างๆ  ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจ 

สังคม และข้อจ ากัดต่างๆ 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 

 

  ปิดรายวชิา 

  184342 การอนุรักษ์และการปรับปรุงอาคาร 

                                          3(1-4-4) 

Conservation and Renovation Building 

  การศึกษาและปฏิบัตกิารปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงอาคารเก่า ให้มีประสิทธิภาพใน

การใช้งานตามวงจรชีวิตอาคารท่ีเหมาะสม 

การแก้ไขโครงสร้างอาคาร วัสดุพืน้ผิว

โครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นท่ีการ

ใชง้าน และการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้าง

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

ได้อยา่งถูกต้อง ภายใตห้ลกัการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมขัน้พืน้ฐาน 

   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 กฎหมายและการปฏิบัตวิิชาชพี3(3-0-6) 

Law and Professional Practice 

  กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและ

มัณฑนศิลป์ การปฏิบัติระหว่างลูกค้าและ

สถาปนิกผู้ออกแบบ กลไกการท างานใน

ส านักงานสถาปนิกและควบคุมงานก่อสร้าง 

เอกสารสัญญาการออกแบบ สัญญา

ก่อสร้าง สัญญาบริการภายในตึก ด้านธุรกิจ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติ  

กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และ

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

สถาปัตยกรรมภายใน  

  Ethical conduct of the professionals in the 

fields of interior decoration and 

architecture, the relationship between 

client and designer, designer and staff, 

office architectural  work supervisions, 

architectural work contract, building service 

184443 กฎหมายและประกอบวิชาชพี   3(3-0-6) 

Law and Professional Practice 

  ข้อก าหนด และข้อบังคับของกฎหมายการ

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

สถาปัตยกรรมภายใน กฎหมายอาคาร 

จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปนิก พันธกิจต่อ

สังคม วิธีการคิดค่าตอบแทน การท าสัญญา

ว่าจ้าง ขอบเขตในการรับผิดชอบในการ

บริการ การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

สามารถแสดงการอธิบายกระบวนการ ตาม

ข้อก าหนด และข้อบังคับของสภาวชิาชีพ 

   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. 

ปรับรหัส

รายวชิา

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

contract, construction contract, related to 

business, professional ethic, act, regulation,  

commandment, ordinance and  law related 

to interior architecture 

 

be able to explanation of process according 

to  rules and regulations of architect council 

 

184542 สัมมนา                     1(0-2-1) 

Seminar 

  การสบืค้น การรวบรวมขอ้มูล การ

วเิคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน

ประเด็นทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน 

  Searching, collecting data, analyzing, 

report writing, discussing and answering 

question in interior architecture 

184541 สัมมนา          1(0-2-1) 

Seminar 

  การสบืค้น การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

สถาปัตยกรรมภายใน 

  Searching, collecting data, analyzing, 

report writing, discussing and answering 

question in interior architecture and 

architecture 

ปรับรหัส

รายวชิา 

  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 

กระบวนการจัดการงานก่อสร้าง  การ

วางแผน การค านวณสายงาน การจัด

ระบบงาน การอ านวยการและด าเนินงาน 

การอธิบาย กระบวนการควบคุม การ

ประเมินผลงานเพื่อบริหารโครงการอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามข้อก าหนดของวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม 

  Principles of project management, 

construction management procedure, 

planning, calculating work line, organizing 

work, administration and operation, 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 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) 

Contemporary Architecture 

  สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 

วิเคราะห์สถาปัตยกรรมไทยประเพณีท้ังทาง

กายภาพและความหมายเชิงวัฒนธรรม 

องค์ประกอบท่ีมีผลต่อบรรยากาศของพื้นท่ี 

ท้ังภายในและภายนอกอาคาร รูปลักษณะท่ี

มีผลต่อจิตวิทยาการรับรู้ การเชื่อมโยง

อาคารกับสภาพพืน้ท่ี 

  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 

 

  ปิดรายวชิา 

184351 การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรม

ภายใน 

                                          3(1-4-4) 

Photography for Interior Architectural 

  ทฤษฎีวิธีการใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อการ

ถ่ า ย ภ า พ ง า น ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ ล ะ

  ปิดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

สถาปัตยกรรมภายใน การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งภาพ การน าเสนอ

ผลงานการถ่ายภาพ 

  Theories and methods of digital camera 

for architecture and interior architecture 

photography, photography techniques, 

computes programs for achitecthral work, 

presentations of photography 

 

184352 คอมพิวเตอรเ์พื่อการออกแบบกราฟิก

และการสรา้งภาพ 3 มิติ          3(1-4-4) 

Computer Graphic and Generated 3D 

Model 

  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

กราฟิกส าหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 

การน าเสนองานสถาปัตยกรรมภายในด้วย

คอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 2 มิต ิและ 3มติิ 

  Principle of using computer for graphic 

and interior design, programming for 

creating architectural drawing and 

presentation, introduction to 2 and 3 

dimensional modeling 

 

  ปิดรายวชิา 

184551 ศิลปกรรมและสถาปัตกรรมพื้นถิ่น

ล้านนา 

                                         3(3-0-6) 

Arts and Vernacular Architectural of 

Lanna 

  ปิดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

  ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในยุค

ล้านนา รูปแบบ และความสัมพันธ์ระหว่าง

ผลงานศิลปกรรมและอิทธิพลท่ีมีการสืบ

สานมาถึงงานออกแบบสถาปัยกรรมร่วม

สมัย 

  Arts and elements of typical architecture 

of Lanna, harmony between arts and 

architecture or any impact in designing 

contemporary architecture 

 

184552 ออกแบบนิทรรศการและพิพธิภัณฑ ์

                                          3(1-4-4) 

Exhibition and Museum Design 

  ห ลั ก ก า ร  อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ใ น ก า ร จั ด

นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ เนื้อท่ีใช้สอย 

รูปทรง แสง สี วัสดุ การสื่อความหมาย 

เร่ืองราว สัญลักษณ์ และจิตวิทยาในการ

ออกแบบพื้นท่ีการจัดส่วนแสดงนิทรรศการ 

ปฏิบัติการออกแบบนิทรรศการ ท้ังแบบ

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 

 

 

 

  ปิดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระที่

ปรับปรุง 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต           6 (270 ชั่วโมง) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต             6 (270 ชั่วโมง)  

184443 การฝึกงานวิชาชพี                6 หน่วยกิต 

Professional Training 

  ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม สาขา

สถาปัตยกรรมภายใน ในส านักงานหรือ

ภ า ค ส น า ม เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ สั ม ผั ส กั บ ง า น

สถาปัตยกรรมภายในท่ีแท้จริง 

  Working professional training at an interior 

architecture firm in order to expose 

students to hand-on experiences in the real 

interior architecture world 

 

184444 

 

การฝึกงานวิชาชพี               6 หน่วยกติ 

Professional Training 

  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมใน

สาขาสถาปัตยกรรมภายในรูปแบบภาคสนาม

ในส านักงาน การปฏิบัติงานวิชาชีพ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานท่ีหน่วยงานก าหนด 

  Architect profession field training in interior 

architecture department working in 

professional setting to agency's standards 

ปรับรหัส

รายวชิา

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 

Fundamental English   

3(3-0-6) 001101 ภาษาไทยใน

ชวีติประจ าวัน 

Thai Language in Daily 

Life 

2(2-0-4) 

001103 ทักษะภาษาไทย  

Thai Language Skills 

3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชวีติประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

003134* อารยธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น   

Civilization and 

Indigenous Wisdom 

3(3-0-6) 02101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อ

ชวีติยุคดิจิทัล 

Technology Usage for 

Digital life 

1(0-2-1) 

003136*      พะเยาศึกษา  

Phayao Studies  

3(2-2-5) 003101 สุนทรียศาสตร์ในการ

จัดการชวีติ 

Artistic for Life 

Management 

3(2-2-5) 

184121 การเขียนภาพ  

Drawing and Painting 

3(1-4-4) 184121 การเขียนภาพ 

Drawing and Painting  

3(1-4-4) 

184122 การจัดองคป์ระกอบ

ทางศลิปะ และ 

พื้นฐานการออกแบบ

  

Composition Art and 

Fundamental Design 

3(1-4-4) 184122 การจัดองคป์ระกอบทาง

ศลิปะและ การออกแบบ

พื้นฐาน 

Composition Art and 

Fandamental Design 

3(1-4-4) 

184123 พื้นฐานสถาปัตยกรรม

ภายใน   

Basic Interior 

Architecture 

3(3-0-6) 184123 เทคนิคการเขียนแบบ 

Technical Drawing 

3(1-4-4) 

รวม  18  หนว่ยกิต 

 

 

 

รวม  18  หนว่ยกิต 

หมายเหตุ* ให้นิสติเลอืกเรียนเพยีง 1 รายวชิา    
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษเพื่อ

พัฒนา 

Developmental 

English 

3(3-0-6) 001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ 

Thai for Academic 

Purposes     

1(0-2-1) 

005171 ชวีติและสุขภาพ   

Life and Health 

3(3-0-6) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

English for 

Communication 

3(2-2-5) 

005172 การจัดการการด าเนนิ

ชวีติLiving 

Management 

3(2-2-5) 002102 ความฉลาดทางดจิิทัล 

Digital Intelligence 

Quotient 

2(1-2-3) 

005173 ทักษะชีวิต 

  

Life Skills 

2(1-2-3) 003102 การพัฒนาทักษะและ

การเรียนรู้ตลอดชวีติ 

Skills Development and 

Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

184124 การเขียนแบบเบือ้งต้น 

Basic Drafting 

3(1-4-4) 184111 การออกแบบพื้นฐาน

สถาปัตยกรรม และ

สถาปัตยกรรมภายใน 

Fundamental 

Architectural Design 

and Interior 

Architectural Design 

5(2-2-4) 

184111 ออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 

1   

Interior Architectural 

Design I 

4(1-6-5) 184124 การเขียนแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 

Interior Architecture 

Drawing  

3(1-4-4) 

   184131 โครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรม 

Structure and System 

in Architecture 

3(2-2-5) 

รวม  18  หนว่ยกิต รวม   20 หนว่ยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

181111 สุนทรียศาสตร์  

Aesthetics 

3(3-0-6) 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเชงิวชิาการ 

และวิชาชพี    

English for Academic and 

Professional 

Communication 

3(2-2-5) 

184211 ออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 

2   

Interior Architectural 

Design II 

4(1-6-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้าง

สังคม 

Collaborative Learning for 

Society Creation 

2(0-4-2) 

184221 เทคนิคการแสดงแบบ

ทางสถาปัตยกรรม

ภายใน  

Presentation 

Techniques for 

Interior Architecture 

3(1-4-4) 184211 การออกแบบ

สถาปัตยกรรม 1 

Architectural Design  l 

5(1-8-6) 

184231 โครงสร้าง

สถาปัตยกรรมภายใน 

1 

Interior Structure I   

3(1-4-4) 184211 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 1 

Interior Architectural 

Design l 

4(1-6-5) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย

  

Personal Hygiene 

Courses 

1(0-2-1) 181226 สุนทรียศาสตร์ และทฤษฎี

ทางศลิปะ 

Aesthetic and Theory of 

Art 

3(2-2-5) 

00XXXX วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก

  

General Elective 

3(X-X-X) 184231 การก่อสร้าง และ

เทคโนโลย ีอาคาร 1 

Construciton and Building 

Technology l 

3(2-2-5) 

00XXXX วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก 

General Elective 

3(X-X-X)    

รวม  20  หนว่ยกิต รวม  20 หนว่ยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

184212 ออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 

3*Interior 

Architectural Design 

III 

 

4(1-6-5) 003204 การจัดการสุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้มและชุมชน 

Health Environment and 

Community Management 

1(0-2-1) 

184213 แนวความคิดในการ

ออกแบบ  

Design Concepts 

3(2-2-5) 184213 การออกแบบ

สถาปัตยกรรม 2 

Architectural Design  ll 

5(1-8-6) 

184232 โครงสร้าง

สถาปัตยกรรมภายใน 

2 

Interior Structure II 

3(1-4-4) 184214 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 2 

Interior Architectural 

Design ll 

4(1-6-5) 

184233 โครงสร้างอาคาร  

Building Structure 

3(2-2-5) 184215 หลักเกณฑ์และ

แนวความคิดในการ

ออกแบบ   

Architectural Design 

Criteria and Concept 

2(2-0-4) 

184241 ออกแบบ

สถาปัตยกรรม 

Architectural Design 

3(2-2-5) 184232 การก่อสร้าง และ

เทคโนโลย ีอาคาร 2 

Construction and Building 

Technology ll  

3(2-2-5) 

184242 คอมพิวเตอร์พืน้ฐาน

เพื่อการเขียนแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 

Basic Computer 

Drafting for Interior 

Architecture 

 

3(1-4-4) 184233 โครงสร้างสถาปัตยกรรม

ภายใน   

Interior Structure   

 

3(1-4-4) 

00XXXX วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก 

General Elective 

3(X-X-X) 184241 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียน

แบบ 

Computer for Drawing 

 

3(1-4-4) 

รวม  22  หนว่ยกิต รวม    21  หนว่ยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ  

English for Specific 

Purposes 

3(3-0-6) 00330

5 

กระบวนการคิดเชงิ

ออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

Design Thinking Process 

for Digital Age 

Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

184311 ออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 

4   

Interior Architectural 

Design IV 

4(1-6-5) 184311 การออกแบบ

สถาปัตยกรรม 3 

Architectural Design  lll 

5(1-8-6) 

184321 ประวัตศิาสตร์

สถาปัตยกรรมภายใน 

History of Interior 

Architecture 

3(3-0-6) 184312 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 3 

Interior Architectural 

Design lll  

4(1-6-5) 

184331 วัสดุ อุปกรณ ์และ

เทคโนโลยอีาคาร 1 

Materials and 

Technologies Building 

I 

3(3-0-6) 184331 การก่อสร้าง และ

เทคโนโลย ีอาคาร 3 

Construction and 

Building Technology lll 

3(2-2-5) 

184341 ภูมิสถาปัตยกรรมและ

ไมป้ระดับในอาคาร 

Landscape and 

Interior Planting 

3(2-2-5) 184332 วัสดุ และอุปกรณอ์าคาร 

Materials and 

Technologies Building  

3(3-0-6) 

184XXX วชิาเอกเลอืก  

Major  Elective 

3(X-X-X) 184341 คอมพิวเตอร์เพื่อการ

ออกแบบและการ

น าเสนอผลงาน  

Computer for Design 

and Presentation  

3(1-4-4) 

รวม  19หนว่ยกิต รวม  21 หนว่ยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

184312 ออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 

5   

Interior Architectural 

Design V 

4(1-6-5) 184313 การออกแบบ

สถาปัตยกรรม 4 

Architectural Design  lV 

5(1-8-6) 

184332 ออกแบบเครื่องเรอืน 

และ เทคโนโลยเีครื่อง

เรือน  

Furniture Design and 

Furniture Technology 

3(1-4-4) 184314 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 4 

Interior Architectural 

Design lV 

4(1-6-5) 

184322 พื้นฐานสถาปัตยกรรม

ไทย 

Basic Thai 

Architecture 

 

3(3-0-6) 184321 ประวัตศิาสตร์

สถาปัตยกรรมภายใน 

History of Interior 

Architeture  

3(3-0-6) 

184333 วัสดุ อุปกรณ ์และ

เทคโนโลยอีาคาร 2 

Materials and 

Technologies Building 

II 

3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific 

Purposes  

3(3-0-6) 

184342 การประมาณราคา

และการบริหารงาน

ก่อสร้างเบือ้งต้น  

Cost Estimate and 

Fundamental in 

Construction 

Management 

 

2(2-0-4) 184322 ประวัตศิาสตร์

สถาปัตยกรรมไทย 

History of Thai 

Architecture 

3(3-0-6) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี  

Free Elective 

3(X-X-X) 184342 การอนุรักษแ์ละการ

ปรับปรุงอาคาร 

Conservation and 

Renovation Building 

3(2-2-5) 

รวม  18   หนว่ยกิต 

 

รวม   21  หนว่ยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

184411 ออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 

6   

Interior Architectural 

Design VI 

4(1-6-5) 003306 บูรณาการความรู้สู่

นวัตกรรมทางวิชาชพี 

Integration for 

Professional Innovation 

3(0-6-3) 

184431 แสงเพื่อการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 

Lighting for Interior 

Architectural Design 

3(3-0-6) 184411 การออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 5 

Interior Architectural 

Design V 

5(1-8-6) 

184432 การปรับปรุงอาคาร 

Building Renovation 

3(2-2-5) 184431 การออกแบบแสงสวา่ง 

Lighting Design  

3(2-2-5) 

184441  วัฒนธรรมและคติ

ความเชื่อลา้นนา  

Lanna Culture and 

Belief 

3(3-0-6) 184432 วัสดุและวิธีใช ้ 

Materials and  Usages 

3(3-0-6) 

   184444 การประมาณราคา

สถาปัตยกรรมภายใน 

Cost Estimate for 

Interior Architectural 

Design  

3(3-0-6) 

   xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective  

3(2-2-5) 

รวม    13 หนว่ยกิต รวม   20  หนว่ยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

184412 ออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 

7 

Interior Architectural 

Design VII 

 

 

4(1-6-5) 184433 การออกแบบเพื่อความ

ยั่งยืน 

Sustainable Design

  

3(1-4-4) 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

184421 ออกแบบตกแตง่แบบ

ไทย และล้านนา  

Thai and Lanna 

Decoration Design 

3(1-4-4) 184442 การบริหารการจัดการ

การก่อสร้าง  

Construction 

Management 

3(3-0-6) 

184442 การอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมขัน้

พื้นฐาน   

Fundamental in 

Architectural 

Conservation 

3(1-4-4) 184443 กฎหมายและประกอบ

วชิาชีพ 

Law and Professional 

Practice  

3(3-0-6) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective  

3(X-X-X) xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(2-2-5) 

รวม  13 หนว่ยกิต รวม   12 หนว่ยกิต 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

184443 การฝึกงานวชิาชีพ  

(ไมน่ับหนว่ยกิต)  

Professional Training    

(ไมน่อ้ยกว่า 270 

ชั่วโมง) 

 184444 การฝึกงานวชิาชีพ   

(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

Professional Training 

(ไมน่อ้ยกว่า 270 ชั่วโมง) 

 

รวม  6 หน่วยกิต รวม  6 หน่วยกิต 
 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 

ชั้นปีที่ 5 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 5 

ภาคการศึกษาตน้ 

184511 เตรียมวทิยานพินธ์  

Thesis Preparation 

3(0-6-3) 184511 เตรียมวทิยานพินธ์ 

Thesis Preparation 

3(0-6-5) 

184541 กฎหมายและการ

ปฏบัิตวิชิาชีพ  

Law and Professional 

Practice 

3(3-0-6) 184541 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

184542 สัมมนา  

Seminar 

 

1(0-2-1)    
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

184XXX วชิาเอกเลอืก  

Major Elective 

3(X-X-X)    

รวม  10 หนว่ยกิต รวม   4 หนว่ยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

184512 วทิยานพินธ์  

Thesis 

9 หน่วยกิต 184512 วทิยานพินธ์ 

Thesis   

9 (0-27-14) 

รวม  9 หนว่ยกิต รวม  9 หนว่ยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าส่ังแต่งตั้ง 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ง 

รายงานผลวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมออนไลน์ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์นลิุบล ปุระพรหม   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์   ที่ปรึกษา 

3. นายเกียรติศักดิ์  ใสสะอาด    กรรมการและที่ปรึกษา 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร  มูรพันธุ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

(สภาสถาปนิก) 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์สุรชัย  ชลประเสริฐ  กรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์บุษกร รมยานนท์   กรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

7. นายบรรเจดิ  ศรมีูล     กรรมการ 

8. นายทวี  เสรีวาศ      กรรมการ 

9. นางสาวชนกพร  อว้นสุชาติ    กรรมการ 

10. นางสาวพสุ  สุวภาพ     กรรมการ 

11. นางสาวเมธิศา  ถวิลวงค์    กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ปุระพรหม  กล่าวต้อนรับกรรมการ หลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และเปิดประชุมเวลา 13.00 น. 

และด าเนนิการประชุมตามวาระดังนี้ 

วาระที ่1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ตามที่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้

เปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2558 แล้วนั้น ในปี พ.ศ. 2564 จึงครบรอบ

ระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร และได้ขอขยายระเวลาปรับปรุงหลักสูตรในปี พ .ศ.2565 แล้ว

นั้น  
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บัดนี้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จึงขอ

น าเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ที่มีการปรับโครงสร้างภายในหลักสูตรให้สอดคล้อง

และตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการใช้บัณฑิตที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับปรุงแนวทางพัฒนาหลักสูตรแบบการจัดการศึกษาที่มุ่ง

ผลลัพธ์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความตอ้งการของตลาดในอนาคต ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้าง

บัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่สามารถน าคุณค่าอัตลักษณ์จากมรดกทางวัฒนธรรม 

มาพัฒนาด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างประกอบกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่

ทันสมัยรังสรรค์ใหเ้กิดผลงานทางสถาปัตยกรรมภายในที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้ 

และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตทาง สถาปัตยกรรมศาสตร สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายใน ที่มีความรู้ทั้งทางวิชาการ รวมถึงทักษะทางวิชาชีพ จึงขอเรียนเชิญ

กรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาและร่วมปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยมี

การด าเนินงานตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ. 2 ตามหมวด จ านวน 8 หมวด 

ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทั่วไป 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่ม ี –  
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่ม-ี 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ประธานการประชุมขอให้ด าเนินการประชุมตามหมวด ในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา มคอ. 2 ดังนี้ 

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรดังนี้  

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์นลิุบล ปุระพรหม           

2. นายบรรเจดิ  ศรมีูล                                 

3. นางสาวชนกพร  อว้นสุชาติ                        

4. นางสาวพสุ  สุวภาพ                                 

5. นางสาวเมธิศา  ถวิลวงค์                            

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบตามที่เสนอ แตใ่ห้ตรวจสอบข้อก าหนดตามเกณฑข์องสภาสถาปนิก 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้มีการใช้ปรัชญาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรใหส้อดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี ดังนี้ 

ปรัชญาของหลักสูตร 

ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอย่างได้มาตรฐานทางวิชาชีพ  เป็น

สถาปนิกภายในที่สร้างงานเองได้ในท้องถิ่น สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา 

ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถก่อสร้างได้จรงิ และค านงึถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เคารพ

ศักดิ์ศร ีและคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น มีจิตอาสา ส านกึสาธารณะ 
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2. เพื่ อผลิ ตบัณฑิตที่ มี ค วามรู้ ด้ านการออกแบบสถาปั ตยกรรมแล ะ

สถาปัตยกรรมภายใน สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สามารถรังสรรค์ผลงานตาม

มาตรฐานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ก าหนดไว้ได้ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิด

สร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการ

แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัว

เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการ

เรียนรู้ได้ 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมและ

สถาปัตยกรรมภายในให้เกิดคุณค่าใหม่ ต่อยอดภูมิปัญญาอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจ า

ท้องถิ่นได้ 

6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ใชร้ะบบเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารที่ถูกต้องได้มาตรฐาน 

และประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลที่หลากหลายมาผลิตผลงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 

7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สร้างผลงานโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม

อย่างรอบด้าน และสร้างผลงานทางสถาปัตยกรรมที่เกิดความยั่งยืนต่อชุมชนรวมถึงสังคม

โดยรวม 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบ 

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบในการปรับโครงสร้างสร้างหลักสูตร เพื่อจัดการศึกษา

ที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง คือ “เป็นสถาปนิกภายในที่สร้างงานเองได้ในท้องถิ่น ”ภายใต้สโลแกน “ สน.มพ.

นักประดิษฐ์ ” ซึ่งบัณฑติที่จบการศกึษาในหลักสูตร สามารถประกอบอาชีพ สถาปนิกภายใน 

(ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ระดับภาคีสถาปนิก

ประเภท ก) และสามารถประกอบอาชีพสถาปนิก (ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

สาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภาคีสถาปนิกประเภท ง) ได้ 
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จากผลลัพธ์การเรียนรู้ข้างต้น จึงมีการปรับโครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต 

และเนือ้หารายวิชาภายในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

มติท่ีประชุม 

มีมติใหป้รับรายวิชา และรายละเอียดของวิชา ดังนี้ 

หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  139 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     24   หน่วยกิต 

184121  การเขียนภาพ       3(1-4-4) 

   Drawing and Painting  

184122  การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ และการออกแบบพืน้ฐาน 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 และทฤษฎีทางศลิปะ    3(2-2-5) 

   Aesthetic and Theory of Art  

184325  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน             3(3-0-6) 

   History of Interior Architecture    

184326  ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรมไทย             3(3-0-6) 

   History of Thai Architecture  

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ             3(3-0-6) 

   English for Specific Purposes  

กลุ่มวิชาเอก            ไม่น้อยกว่า  115 หน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ     จ านวน  109 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาหลักสาขา     จ านวน  63 หน่วยกิต. 

184111  ออกแบบพืน้ฐานสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน 5(2-4-6) 

    Fundamental Architectural Design and Interior Architectural Design 
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184212  ออกแบบสถาปัตยกรรม 1     5(1-8-6) 

    Architectural Design  l  

184214  ออกแบบสถาปัตยกรรม 2     5(1-8-6) 

    Architectural Design  ll  

184317  ออกแบบสถาปัตยกรรม 3     5(1-8-6) 

    Architectural Design  lll  

184319  ออกแบบสถาปัตยกรรม 4     5(1-8-6) 

    Architectural Design  lV  

184213  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1    4(1-6-5) 

    Interior Architectural Design l  

184215  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2    4(1-6-5) 

    Interior Architectural Design ll  

184318  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3    4(1-6-5) 

    Interior Architectural Design lll  

184310  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4    4(1-6-5) 

     Interior Architectural Design lV  

184411  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5    5(1-8-6) 

    Interior Architectural Design V  

184216  เกณฑแ์ละแนวความคิดในการออกแบบ    2(2-0-4) 

    Architectural Design Criteria and Concept  

184512  เตรียมวิทยานิพนธ์               3(0-6-5) 

     Thesis Preparation  

184513  วิทยานิพนธ์            12(0-24-12) 

     Thesis  

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี     จ านวน  27   หน่วยกิต 

184131  วัสดุและวิธีใช้                3(3-0-6) 

    Materials and Usages  

184132  โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม     3(2-2-5) 

    Structure and System in Architecture  
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184233  การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 1             3(3-0-6) 

    Construction and Building Technology l  

184234  การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 2             3(3-0-6) 

    Construction and Building Technology ll  

184336  การก่อสร้าง และเทคโนโลยี อาคาร 3            3(3-0-6) 

    Construction and Building Technology lll  

184337  วัสดุ และอุปกรณ์อาคาร              3(3-0-6) 

     Materials and Technologies Building   

184235  โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน     3(1-4-4) 

     Interior Structure   

184438  การออกแบบแสงสว่าง              3(3-0-6) 

    Lighting Design  

184439  การออกแบบเพื่อความยั่งยืน     3(2-2-5) 

    Sustainable Design  

กลุ่มวิชาสนับสนุน     จ านวน  19  หน่วยกิต 

184241  คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ    3(1-4-4) 

   Computer for Drawing 

184342  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการน าเสนอผลงาน 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  หน่วยกิต 

184451  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการน าเสนอผลงาน 2 3(1-4-4) 

     Computer for Design and Presentation ll  

184352  จติวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อมสถาปัตยกรรมภายใน    3(3-0-6) 

     Psychological Design Environment  

184553  การสร้างธุรกิจขนาดเล็กเพื่อพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 

             Small and Medium Enterprises  

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน  6  หน่วยกิต 

184447  การฝึกงานวิชาชีพ     6 หนว่ยกิต 

     Professional Training    (ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง) 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning 

Outcome) ทั้ง 16 ด้าน ที่ประกอบด้วยกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และกลยุทธ์

การประเมนิผล 

มติท่ีประชุม 

1. เสนอให้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ควรเพิ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการ

สอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบในวิชาบรรยาย ที่ประกอบด้วยการบวนการสอนและระบบการ

วัด การประเมินผล ที่ได้มาตรฐาน หรือการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาการเรียน

การสอนให้เหมาะสมกับผูเ้รียนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในอนาคต 

2. เสนอใหร้ายวิชาที่มี PLO เดียวกัน หรอืใกล้เคียงกัน มีการควบหรอืรวม กลยุทธ์

การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้และกลยุทธ์การประเมินผล 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

- ไม่ม ี-  

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์      

- ไม่ม ี-  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

- ไม่ม ี-  

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

- ไม่ม ี-  

วาระที่ 5 วาระอื่นๆ 

- ไม่ม ี–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกมลวิชญ์  พรหมเผา่   ผูช่้วยศาสตราจารย์นลิุบล  ปุระพรหม 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม    ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัต ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลิบุล ปรุะพรหม 

Assist.Prof. Nilubon Puraprom 

ชื่อ-สกุล นางนิลุบล ปุระพรหม 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15099001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศพัท ์ 054-466-666 ตอ่ 3358  

Email Nilubon.su@up.ac.th 

เลขที่ใบอนุญาต ภ-สน. 607 

ประวัตกิารศึกษา  

พ.ศ. 2553 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2549 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

ผลงานวิชาการ 

นิลุบล ปุระพรหม. (2564). อัตลักษณ์และค่านิยมทางชาติพันธ์ุท่ียังคงอยู่ในเรือนไทลื้อ จากอดีตสู่

ปัจจุบัน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา และบ้านนายางใต ้

สปป.ลาว. เจดี : วารสารวชิาการ การออกแบบสภาพแวดลอ้ม. ฉบับท่ี 8 ครัง้ท่ี 1 

(2564). หนา้ 22-43  
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ประวัต ิ

นายบรรเจดิ ศรีมูล 

Mr. Bunjird Srimoon 

ชื่อ-สกุล นายบรรเจิด ศรมีูล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15012000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศพัท ์ 054-466-666 ตอ่ 3358  

Email Bunjird.sr@up.ac.th 

เลขที่ใบอนุญาต ภ-สน. 1484 

ประวัตกิารศึกษา  

พ.ศ. 2557 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2552 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชยีงใหม่ 

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)  
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ประวัต ิ

นางสาวชนกพร  อ้วนสุชาต ิ

Miss Chanokporn  Aunsuchat 

ชื่อ-สกุล นางสาวชนกพร  อ้วนสุชาติ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15799000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศพัท ์ 054-466-666 ตอ่ 3358 

Email Chanokporn.au@up.ac.th 

เลขที่ใบอนุญาต ภ-สน. 752 

ประวัตกิารศึกษา  

พ.ศ. 2557 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2552 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

พสุ สุวภาพ, ชนกพร อ้วนสุชาติ, บรรเจิด ศรีมูล. (2564). รูปแบบลวดลายและสัดส่วน “คันทวย” 

กรณีศึกษาวิหารจ้าแม่จามเทวี วัดปงยางคก จังหวัดล าปาง . การประชุมสวนสุนันทา

วชิาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 10, วันท่ี 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2564  
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ประวัต ิ

นางสาวพสุ สวุภาพ 

Miss Pasu Suvapap 

ชื่อ-สกุล นางสาวพสุ สุวภาพ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15099001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศพัท ์ 054-466-666 ตอ่ 3358  

Email Pasu.su@up.ac.th 

เลขที่ใบอนุญาต ภ-สน. 298 

ประวัตกิารศึกษา  

พ.ศ. 2557 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชยีงใหม่  

  

ผลงานวิชาการ 

พสุ สุวภาพ, ชนกพร อ้วนสุชาติ, บรรเจิด ศรีมูล. (2564). รูปแบบลวดลายและสัดส่วน “คันทวย” 

กรณีศึกษาวิหารจ้าแม่จามเทวี วัดปงยางคก จังหวัดล าปาง . การประชุมสวนสุนันทา

วชิาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 10, วันท่ี 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2564  
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ประวัต ิ

นางสาว เมธิศา ถวลิวงค ์

Miss Metisa thawinwong 

ชื่อ-สกุล นางสาว เมธิศา ถวิลวงค์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 156030017XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศพัท ์ 054-466-666 ตอ่ 3358  

Email Metisa.th@up.ac.th 

เลขที่ใบอนุญาต ภ-สน. 1784 

ประวัตกิารศึกษา  

พ.ศ. 2561 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2558 สถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลงานวิชาการ 

เมธิศา ถวิลวงค์  (2564) . แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

แม่กา จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย, คร้ังท่ี 10, วันท่ี 

25-28 มกราคม พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระงานสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ภาระงานการสอน/ชั่วโมง ต่อปีการศกึษา 

สขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2565 2566 2567 2568 2569 

1. นางนลิุบล ปุระพรหม ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สถ.ม. 

ค.อ.บ. 

สถาปัตยกรรมภายใน 

สถาปัตยกรรมภายใน 

950 900 900 900 900 

2. นายบรรเจิด ศรีมูล อาจารย์ สถ.ม. 

สถ.บ. 

สถาปัตยกรรมภายใน 

สถาปัตยกรรมภายใน 

950 900 900 900 900 

3. นางสาวชนกพร  อว้นสุชาติ อาจารย์ สถ.ม. 

สถ.บ. 

สถาปัตยกรรมภายใน 

สถาปัตยกรรมภายใน 

950 900 900 900 900 

4. นางสาวพสุ สุวภาพ อาจารย์ สถ.ม. 

สถ.บ. 

สถาปัตยกรรมภายใน 

สถาปัตยกรรมภายใน 

950 900 900 900 900 

5. นางสาว เมธิศา ถวิลวงค ์ อาจารย์ สถ.ม. 

สถ.บ. 

สถาปัตยกรรมภายใน 

สถาปัตยกรรมภายใน 

950 900 900 900 900 
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ตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัดของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัดของหลักสูตร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร การ

น าเสนอผลงาน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO2 ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล

ส าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก และ

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในได้ อย่างรูเ้ท่าทัน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมี

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 นสามารถท า ง านร่ วมกั บผู้ อื่ น 

สามารถท างานเป็นทีม  และแสดงออกถึ ง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO5 ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO6 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทาง

สถาปัตยกรรมหลัก และสถาปัตยกรรมภายในได้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO7 ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ ใ ช้ เครื่ อ งมือ

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 ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทาง

วิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก และสถาปัตยกรรม

ภายใน ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   ✓ ✓ 
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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≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“

´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬À¡«¥«‘™“µà“ßÊ ∑’Ë¡’®”π«πÀπà«¬°‘µµ“¡√–∫∫∑«‘¿“§ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(°) 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

√«¡Àπà«¬°‘µ ˘ı Àπà«¬°‘µ ˜ˆ Àπà«¬°‘µ

(Ò)  “¢“ ∂“ªíµ¬°√√¡À≈—°

®”π«πÀπà«¬°‘µ ‰¡àπâÕ¬°«à“

Õπÿª√‘≠≠“/ª« .
ª√‘≠≠“µ√’

À≈—° Ÿµ√ Ù ªï

ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ Ÿß°«à“

À≈—° Ÿµ√ ı ªï¢÷Èπ‰ª

À¡«¥«‘™“

(°) 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¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª ‰¡à°”Àπ¥ ·µà„Àâ„™âæ‘®“√≥“ª√–°Õ∫

√«¡Àπà«¬°‘µ ˘ı Àπà«¬°‘µ ˜ˆ Àπà«¬°‘µ ı˜ Àπà«¬°‘µ

®”π«πÀπà«¬°‘µ ‰¡àπâÕ¬°«à“

Õπÿª√‘≠≠“/ª« .
ª√‘≠≠“µ√’

À≈—° Ÿµ√ Ù ªï

ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ Ÿß°«à“

À≈—° Ÿµ√ ı ªï¢÷Èπ‰ª

À¡«¥«‘™“

(Ú)  “¢“ ∂“ªíµ¬°√√¡º—ß‡¡◊Õß
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(Û)  “¢“¿Ÿ¡‘ ∂“ªíµ¬°√√¡

®”π«πÀπà«¬°‘µ ‰¡àπâÕ¬°«à“

Õπÿª√‘≠≠“/ª« .
ª√‘≠≠“µ√’

À≈—° Ÿµ√ Ù ªï

ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ Ÿß°«à“

À≈—° Ÿµ√ ı ªï¢÷Èπ‰ª

À¡«¥«‘™“

(°) 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¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª ‰¡à°”Àπ¥ ·µà„Àâ„™âæ‘®“√≥“ª√–°Õ∫

√«¡Àπà«¬°‘µ Ò Àπà«¬°‘µ ˜¯ Àπà«¬°‘µ ıÒ Àπà«¬°‘µ

(Ù)  “¢“ ∂“ªíµ¬°√√¡¿“¬„π·≈–¡—≥±π»‘≈ªá

®”π«πÀπà«¬°‘µ ‰¡àπâÕ¬°«à“

Õπÿª√‘≠≠“/ª« .
ª√‘≠≠“µ√’

À≈—° Ÿµ√ Ù ªï

ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ Ÿß°«à“

À≈—° Ÿµ√ ı ªï¢÷Èπ‰ª

À¡«¥«‘™“

(°) 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¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª ‰¡à°”Àπ¥ ·µà„Àâ„™âæ‘®“√≥“ª√–°Õ∫

√«¡Àπà«¬°‘µ ˘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◊ËÕ√—∫√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“¡∑’ËºŸâ ¡—§√À√◊ÕºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ·µà≈–√“¬‡ πÕ¡“

‡ªìπ ”§—≠

¢âÕ ¯ ¢âÕ∫—ß§—∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë ¡—§√‡ªìπ ¡“™‘°

 ¿“ ∂“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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¢âÕ ˘  ”À√—∫ºŸâ∑’Ë¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë®∫°“√»÷°…“·µà≈– “¢“„πÀ≈—° Ÿµ√°àÕπªï

°“√»÷°…“ ÚıÙˆ ®“° ∂“∫—π°“√»÷°…“∑’Ë ¿“ ∂“ªπ‘°‰¥â√—∫√Õß§ÿ≥«ÿ≤‘§«“¡√Ÿâµ—Èß·µà
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