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หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบภายใน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาควิชาสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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สารบัญ
หนา
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
5

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชาวิชาเอก
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจาณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรโดย สกอ.
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
5
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตร
และความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
5
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
6
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
7
1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
7
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
7
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
8
1. ระบบการจัดการศึกษา
8
2. การดําเนินการหลักสูตร
8
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
10
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
74
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
74
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอน และการประเมินผล
76
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
76
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
77
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา
81
4. ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
90
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สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวกหมายเลข 1 แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร
ภาคผนวกหมายเลข 2 รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
ภาคผนวกหมายเลข 3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและ
ตรวจสอบหลักสูตร
ภาคผนวกหมายเลข 4 รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบภายในฉบับป พ.ศ. 2555
ภาคผนวกหมายเลข 5 ผลงานวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอก
ภาคผนวกหมายเลข 6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
และฉบับที่ปรับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

หนา
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97
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98
98
98
99
99
100
100
101
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105
105
105
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114
141
146
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบภายใน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ ภาควิชาสถาปตยกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :

ศิลปบัณฑิต (ออกแบบภายใน)
ศล.บ. (ออกแบบภายใน)
Bachelor of Fine Arts (Interior Design)
B.F.A. (Interior Design)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
143 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ สําหรับเอกสารและตําราเรียน
ในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.4 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหรับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ฉบับป พ.ศ. 2555
- เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
- ไดรับการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
- ไดรับการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
- ไดรับการเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และในการประชุมครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560
- ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และในการประชุมครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ดมศึ กษาแห งชาติ ซึ่ งบั น ทึ กในฐานขอมูล หลักสูตรเพื่อเผยแพร (Thai Qualifications
Register: TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา
2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักออกแบบภายใน ในหนวยงานราชการและเอกชน
8.2 นักวิชาการและนักพัฒนาวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมภายใน การออกแบบภายในและมัณฑนศิลป
8.3 ผูประกอบอาชีพอิสระในดานการออกแบบภายในและมัณฑนศิลป
8.4 เจาของธุรกิจสวนตัว

2

มคอ.2

9. ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษา เลขประจําตัวประชาชน ของอาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
1

นายฌานกลา ลีระกุล *

นางสาวสุพัตรา ซวนลิ่ม

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ผูชวย
- Ph.D.(Architectural Heritage
ศาสตราจารย Management and Tourism)
- สถ.ม. (สถาปตยกรรมภายใน)

อาจารย

- ค.อ.บ. (สถาปตยกรรมภายใน
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ปร.ด (บริหารศิลปะและวัฒนธรรม)
- สถ.ม. (สถาปตยกรรมภายใน)
- ศ.บ. (ออกกแบบภายใน)

3

4

นายสุรสิทธิ์ แสงสุริยะ

นางสาวมนินทรา ทุมโฆสิต

อาจารย

อาจารย

- สถ.ม. (สถาปตยกรรมภายใน)
- ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ศ.ม. (การออกแบบภายใน)
- ศ.บ. (การออกแบบภายใน)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยรังสิต

ป
2550
2542
2533
2558
2554

3
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2550
2542
2533
2550
2546
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ลําดับที่
5

6

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

นางสาวฐิฏิมา อัมพวรรณ

นางสาววีรยา เอี่ยมฉ่าํ

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก
- ศ.ม. (การออกแบบภายใน)
- อส.บ. (เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
- สถ.ม. (สถาปตยกรรมภายใน)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ป
2555
2546

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2550
2546

4

- อส.บ. (เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเปนจะตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรขึ้นอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กลาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว รวมถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีที่นํามาใชในการออกแบบ
การเปลี่ ย นแปลงทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม จึ ง จํ า เป น ต อ งเตรี ย มความพร อ มให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง สิ่งสําคัญคือ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม ๆ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและใหเขากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทยซึ่งตรงตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและเปาหมายยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปาหมาย
ยุทธศาสตรของกรอบนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนวิทยาการใหม ๆ จําเปนตองใชบุคลากรทางการ
ออกแบบ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การ
พัฒนากําลังและตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานของประเทศ ในลักษณะของการนําเอา
วิท ยาการแบบบู ร ณาการใช ในการเพิ่ มขี ดความสามารถของกํ าลั ง คน เพื่ อใหส ามารถแขง ขัน กั บ
นานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสารที่มีระบบและ
การจัดการที่ดี การพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และการใชคอมพิวเตอรในการจัดการธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัว การใชงานและการจัดระบบสํานักงาน อุปกรณในรูปแบบตาง ๆ
ซึ่งจะนําไปสูสังคมที่มีการนําเอาระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมเปนอยางมาก ทั้งนี้จําเปนจะตองมีผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ ที่มีความเปนมือ
อาชีพมีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นําและ
ขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองกับการพัฒนาระบบธุรกิจและอุตสาหกรรม
ภายในประเทศใหทันตอการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ตอไป
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จึงจําเปนตองพัฒนา
หลั ก สู ต รในเชิ ง รุ ก ที่ มี ศั ก ยภาพและสามารถปรั บ เปลี่ ย นได ต ามวิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี ร ะบบ
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการแขงขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดย
การผลิ ตบุ ค ลากรทางด า นการออกแบบจึ งจํ าเป น ต องมี ความพรอ มที่จ ะปฏิบัติ งานได ทัน ที และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพที่มีความเฉพาะ

6

มคอ.2

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางดานวิชาการสอดคลองตอความตองการของ
ประเทศ
12.2.2 สงเสริมดานการออกแบบภายในที่ดี
12.2.3 สรางองคความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติดานการจัดการงานออกแบบภายในและ
พัฒนาธุรกิจ เพื่อใหมีการพัฒนาขั้นสูง
12.2.4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ใสใจถึงผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน เปนหลักสูตรที่ตองอาศัยหลักการพื้นฐาน
การคํานวณเชิงตัวเลข จึงตองมีความสัมพันธกับคณะวิทยาศาสตรประยุกตที่สนับสนุนการสอนวิชา
พื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติรวมทั้งตองสัมพันธกับภาควิช าอื่น ๆ ที่ชวยสนับ สนุน การสอนวิช า
พื้นฐานโดยอาจแบงกลุมไดดังนี้
กลุมวิชาภาษา
รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตรประยุกต
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตรประยุกต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตรประยุกต
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาที่นาสนใจทางดานออกแบบภายใน จะเปดกวางใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นๆ เลือกเปน
วิชาเลือกได
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาเพื่อดูแลการเรียนการสอน
13.3.2 ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอื่นๆ ในคณะที่เกี่ยวของที่ใหบริการ
การสอนวิชาตางๆ ไดแก คณะศิลปศาสตรประยุกต และคณะวิทยาศาสตรประยุกต ที่ใหบริการการ
สอนวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
13.3.3 จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
เนื้อหา ประสบการณ อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางสอนและเวลาเรียน ตลอดจนการติดตามการบริหารจัดการ
และประเมินผลใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความชํานาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ดานการออกแบบภายในตามแนว
เทคโนโลยีสมัยใหม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่มุงสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดานวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมภายใน การออกแบบ
ภายในและมัณฑนศิลป เพื่อผลิตกําลังคนที่มีขีดความรูความสามารถในเชิงทฤษฎีและทักษะอยางบูรณา
การตลอดจนยกระดับการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้น
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่ประกอบวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน
และมัณฑนศิลป นักออกแบบภายในมีความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติทางดานวิชาการ และวิชาชีพ คนควาและ
วิจัย ที่เปนองคความรูใหม ทางดานการออกแบบภายใน ทางดานวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมภายใน การ
ออกแบบภายในและมัณฑนศิลป
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให เ ป น ผู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และตระหนั ก ถึ ง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตลอดจนมีความเขาใจ
ในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของชาติ
1.4 จุดเดนเฉพาะของหลักสูตร
เป น หลั กสูตรสาขาวิช าออกแบบภายในที่เชี่ยวชาญดานออกแบบภายใน รายละเอียดการ
ออกแบบเฟอรนิเจอร เขาใจกระบวนการทํางานและการปฎิบัติงานตามขั้นตอนการออกแบบจนเปน
รูปธรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการออกแบบภายใน ให
มี ม าตรฐานตามกํ า หนดของ
สกอ. และใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

• เชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ เอกชน
และตัวแทนสภาสถาปนิก มารวมใน
การพิจารณาพัฒนาหลักสูตร
• สร า งความร ว มมื อ กั บ องค ก ร
ภาครั ฐ เอกชนและสภาสถาปนิ ก
ตลอดจนสถานประกอบการที่ ใ ช
บัณฑิตในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
หรือฝกงาน ดูงานสถานที่จริง

• หนั ง สื อ เชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผล
การพิจารณาขอเสนอแนะและเนือ้ หา
ไปสูการพัฒนาปรับปรุง
• กิจกรรมที่เขารวมโครงการผลของ
กิ จ กรรมที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ผลการ
ปฏิบัติที่นําไปสูการใชจริง
• รายงานความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

พัฒนาบุคลากรในดานการเรียน
การสอนและการวิจัย เพือ่ เพิ่ม
ความรูความสามารถและ
ประสบการณที่จะสงผลให
หลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค

•มี ก าร ปร ะเมิ น หลั ก สู ตร อ ย า ง
สม่ําเสมอ
• สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้น
• ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให บุค ลากรเข า
อบรมและร ว มประชุ ม ทางวิ ช าการ
เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย

• รายงานผลการประเมินหลักสูตร
และเอกสารปรับปรุงหลักสูตร
.• จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
• จํานวนผลงานวิจัยและผลงานทีเ่ ขา
รวมประชุมทางวิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชร ะบบทวิภาคโดยในหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติและใน 1
ภาคการศึ ก ษาปกติ มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาไม น อ ยกว า 15 สั ป ดาห การคิ ด หน ว ยกิ ต คิ ด ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับระเบียบตาง ๆ ให
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าฝ ก งานในภาคฤดู ร อ น สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3
จํานวน 240 ชั่วโมง
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
• ภาคการศึกษาตน
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
• ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
• ภาคการศึกษาฤดูรอน
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาโยธา สาขาสิ่งกอสราง
สาขาศิ ล ป ป ระยุ ก ต สาขาช า งเทคนิ ค สถาป ต ย สาขาช า งเคหภั ณ ฑ จากสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 เป น ผูสํ า เร็ จการศึ กษาระดับ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) จากสถาบัน การศึกษาซึ่ง
กระทรวงศึกษาการรับรอง
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
จากคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา จะมีผูสมัคร 2 กลุม คือ กลุมผูสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และกลุมผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชีพตางๆ นักศึกษาทั้ง 2 กลุมอาจมีพื้นฐานการศึกษา และธรรมชาติในการเรียนที่ผานมามี
ความแตกตางกัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ในการเรียนรวมกัน โดยที่นักศึกษาทั้ง 2 กลุมสามารถที่จะชวยเหลือกันในดานที่ตนเองมีความ
ถนัดแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยความชวยเหลือกัน รวมทํากิจกรรมงานกลุมรวมกันใหสําเร็จไดอยางดีโดยใช
กลยุทธการแกไขปญหาโดยการจัดกิจกรรมทางดานจิตวิทยา เชน กิจกรรมละลายพฤติกรรมการเขา
กลุมสัมพันธเพื่อแนะนําตอกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกัน การจัดกิจกรรมนี้
สามารถจัดทําไดภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน โดยขอเชิญวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญใน
การละลายพฤติกรรมเขาเปนนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับชั้นป

2560

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน)
2561
2562
2563

2564

ระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

80
80
-

80
80
160
-

80
80
80
240
-

80
80
80
80
320
80

80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
เงินคาลงทะเบียนบัณฑิต
งบประมาณแผนดิน
รวม

2560
4,678,878
5,309,892
9,988,770

2561
4,912,821
5,575,386
11,488,207

ปงบประมาณ
2562
5,158,463
5,854,155
11,012,618

2563
5,416,386
6,146,863
11,563,249

2564
5,687,205
6,454,206
12,141,411
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจายอื่นๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา

2560

2561

4,157,370
3,305,106
861,714
1,297,296
9,621,486

4,365,238
3,470,361
904,799
1,362,160

63,504
63,504
9,684,990
39,135

ปงบประมาณ
2562

2563

2564

4,583,500
3,643,879
950,039
1,430,268

4,812,675
3,826,073
997,541
1,501,782

5,053,309
4,017,377
1,047,418
1,576,871

1,067,688

11,138,072

11,694,976

12,279,725

70,013

73,513

77,189

81,048

70,013
1,137,701
41,091

73,513
11,211,585
43,146

77,179
11,772,165
45,303

81,048
12,360,773
47,568

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนและเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
1.1.1 กลุมวิชาภาษา
1.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.1.4 กลุมวิชาพลศึกษา

143

หนวยกิต

30
20
12
3
3
2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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1.2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
107 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน
21 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพ
85 หนวยกิต
1) รายวิชาหลัก
43 หนวยกิต
2) รายวิชาเทคโนโลยี
21 หนวยกิต
3) รายวิชาสนับสนุน
15 หนวยกิต
4) รายวิชาเลือก
6 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาฝกงาน
1 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับ
20 หนวยกิต
1.1.1 กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3–0–6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3–0–6)
(English II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3–0–6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3–0–6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3–0–6)
(English for Work)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา

030953115
080203907

1.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2–2–5)
(Meditation for Life Development)
ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
(Business and Everyday Life)
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและสังคม
3(3-0-6)
(Quality of Life Development in Work and Socialization)
080203909 เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
กลุมประชาคมอาเซียน
3(3–0–6)
(Asean Economic Political and Cultural Studies)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
020003102 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
3(2–2–5)
(Basic Introduction Technology)
020003105 การถายภาพเบื้องตน
3(2–2–5)
(Basic Photography)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
(Statistics in Everyday Life)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
1.1.4 กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
080303501 บาสเกตบอล
1(0–2–1)
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
1(0–2–1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0–2–1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0–2–1)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0–2–1)
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
1(0–2–1)
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
1(0–2–1)
(Football)
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080303508

เซปกตะกรอ
1(0–2–1)
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
1(0–2–1)
(Pétanque)
080303510 ไทจี๋/ไทเกก
1(0–2–1)
(Taiji/Taikek)
080303511 หมากลอม
1(0–2–1)
(GO)
080303512 ฟบา 33
1(0–2–1)
(FIBA 33)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือเปดสอน
1.2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
3(3–0–6)
(Psychology for Happy Life)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3–0–6)
(Psychology for Work)
080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3–0–6)
(Effective Speech)
080303401 คาราโอเกะ
1(0–2–1)
(Karaoke)
080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3–0–6)
(Human Relations)
080303602

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3–0–6)
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3–0–6)
(Personality Development)
หรือวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปด
สอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
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2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.1กลุมวิชาพื้นฐาน
110213411
110213412
110213431
110213461
110213462
110213463
110213464

110213516
110213561
110213562
110213563
110213564

21 หนวยกิต
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
3(3–0–6)

ประวัติศาสตรศิลปะ
(History of Arts)
ประวัติ-วิวัฒนาการเครื่องเรือนและออกแบบภายใน
(History-Evolution of Furniture and Interior Design)
สัดสวนมนุษยกับการใชงาน
(Human Scale and Application)
พื้นฐานการวาดเสนและลงสี
(Basic Drawing and Painting)
พื้นฐานการออกแบบ
(Design Fundamentals)
พื้นฐานศิลปะไทย
(Basic Thai Arts)
การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
(Introduction to Technical Drawing)
2.2 กลุมวิชาชีพ
1) รายวิชาหลัก

110213515

107 หนวยกิต

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

85 หนวยกิต
43 หนวยกิต
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
กระบวนการออกแบบภายใน
3(3–0–6)
(Interior Design Process)
แนวความคิดในการออกแบบ
3(2–2–5)
(Design Concept)
การออกแบบภายใน 1
4(1–6–5)
(Interior Design I)
การออกแบบภายใน 2
4(1–6–5)
(Interior Design II)
การออกแบบภายใน 3
4(1–6–5)
(Interior Design III)
การออกแบบภายใน 4
4(1–6–5)
(Interior Design IV)

15
110213565
110213566
110213572
110213575
110213576

การออกแบบภายใน 5
(Interior Design V)
การออกแบบภายใน 6
(Interior Design VI)
การวิจัยเพื่อออกแบบและการเตรียมศิลปนิพนธ
(Research for Design and Art Thesis Preparation)
ศิลปนิพนธ
(Art Thesis)
สัมมนาศิลปนิพนธ
(Art Thesis Seminar)
2) รายวิชาเทคโนโลยี

110213511
110213512
110213514
110213531
110213532

110213567
110213568

มคอ.2
4(1–6–5)
4(1–6–5)
3(1–4–4)
9(0–18–9)
1(0–2–1)

21 หนวยกิต
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 1
3(2–2–5)
(Architecture for Interior Design I)
สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 2
3(2–2–5)
(Architecture for Interior Design II)
วัสดุเพื่อการออกแบบภายใน
3(3–0–6)
(Materials for Interior Design)
การใชแสงสําหรับงานออกแบบภายใน
3(2–2–5)
(Lighting for Interior Design)
ระบบ เทคโนโลยี โครงสรางและความปลอดภัย
ในงานออกแบบภายใน
3(2–2–5)
(Systems, Technology , Construction and Safety
in Interior Design)
การออกแบบเครื่องเรือน 1
3(1–4–4)
(Furniture Design I)
การออกแบบเครื่องเรือน 2
3(1–4–4)
(Furniture Design II)

16
3 รายวิชาสนับสนุน
110213517
110213533
110213549
110213570
110213577
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15 หนวยกิต
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
3(3–0–6)

การประกอบวิชาชีพ
(Professional Practice)
คอมพิวเตอรชวยออกแบบ
(Computer-aided Design)
โปรแกรมการนําเสนองานแบบ 3 มิติ
(Three Dimensional Presentation Program)
การออกแบบนิทรรศการ
(Exhibition Design)
การบริหารงานออกแบบภายใน
(Interior Design Management)

4 รายวิชาเลือก
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
110213332
110213333
110213334
110213335
110213336
110213337
110213338
110213339
110213340

3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(1–4–4)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต

หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
3(2–2–5)

คอมพิวเตอรกราฟก
(Computer Graphics)
การออกแบบพาณิชยศิลป
(Commercial Arts Design)
การออกแบบสภาพแวดลอม
(Environmental Design)
วาดเสนและลงสีสรางสรรค
(Creative Drawing and Painting)
มรดกทางสถาปตยกรรมไทย
(Thai Architectural Heritage)
การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน
(Architectural Conservation and Community)
การออกแบบจัดสวน
(Garden Design)
การออกแบบอยางยั่งยืน
(Sustainability Design)
องคประกอบในการออกแบบภายใน
(Composition in Interior Design)

3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2-2-5)
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110213341
110213342
110213344
110213345
110213346
110213347
110213348

ศัพทเทคนิคและการระบุในงานออกแบบภายใน
(Technical Terms Used and Interior Specification)
การนําเสนองานออกแบบภายในอยางมืออาชีพ
(Professional Presentation for Interior Design)
การออกแบบภายในลักษณะไทยและคลาสสิก
(Thai and Classic Styles in Interior Design)
ปจจัยมนุษยและการออกแบบเพื่อทุกคน
(Human Factors and Universal Design)
การทดลองการออกแบบ
(Experimental Design)
การศึกษาบริบทในงานออกแบบภายใน
(Contextual Study in Interior Design)
รายละเอียดในงานออกแบบภายใน
(Detail in Interior Design)

2.4 กลุมวิชาฝกงาน
110213573

มคอ.2
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2–2–5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
1(240 ชั่วโมง)

ฝกงาน
(Training)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
0XXXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(X–X–X)
(Science and Mathematics Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3–0–6)
(Language Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(0–2–1)
(Physical Education Elective Course)
110213431 สัดสวนมนุษยกับการใชงาน
3(2–2–5)
(Human Scale and Application)
110213461 พื้นฐานการวาดเสนและลงสี
3(1–4–4)
(Basic Drawing and Painting)
110213462 พื้นฐานการออกแบบ
3(1–4–4)
(Design Fundamentals)
110213463 พื้นฐานศิลปะไทย
3(1–4–4)
(Basic Thai Arts)
110213464 การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
3(1–4–4)
(Introduction to Technical Drawing)
รวม

22(X–X–X)
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
0XXXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3–0–6)
(Language Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(0–2–1)
(Physical Education Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3–0–6)
(General Education Elective Course)
110213511 สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 1
3(2–2–5)
(Architectural for Interior Design I)
110213514 วัสดุเพื่อการออกแบบภายใน
3(3–0–6)
(Materials for Interior Design)
110213561 การออกแบบภายใน 1
4(1–6–5)
(Interior Design I)
110213567 การออกแบบเครื่องเรือน 1
3(1–4–4)
(Furniture Design I)

รวม 20(13–14–33)
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3–0–6)
(Language Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3–0–6)
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3–0–6)
(General Education Elective Course)
110213512 สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 2
3(2–2–5)
(Architecture for Interior Design II)
110213515 กระบวนการออกแบบภายใน
3(3–0–6)
(Interior Design Process)
110213562 การออกแบบภายใน 2
4(1–6–5)
(Interior Design II)
110213568 การออกแบบเครื่องเรือน 2
3(1–4–4)
(Furniture Design II)
รวม

22(16–12–38)
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3–0–6)
(Language Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1(0–2–1)
(General Education Elective Course)
110213411 ประวัติศาสตรศิลปะ
3(3–0–6)
(History of Arts)
110213531 การใชแสงสําหรับงานออกแบบภายใน
3(2–2–5)
(Lighting for Interior Design)
110213532 ระบบ เทคโนโลยี โครงสรางและความปลอดภัย
3(2–2–5)
ในงานออกแบบภายใน
(Systems, Technology, Construction and Safety
in Interior Design)
110213533 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ
3(2–2–5)
(Computer-aided Design)
110213563 การออกแบบภายใน 3
4(1–6–5)
(Interior Design III)
รวม

20(13–14–33)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3–0–6)
(General Education Elective Course)
110213412 ประวัติ-วิวัฒนาการเครื่องเรือนและออกแบบภายใน
3(3–0–6)
(History-Evolution of Furniture and Interior Design)
110213516 แนวความคิดในการออกแบบ
3(2–2–5)
(Design Concept)
110213549 โปรแกรมการนําเสนองานแบบ 3 มิติ
3(2–2–5)
(Three Dimensional Presentation Program)
110213564 การออกแบบภายใน 4
4(1–6–5)
(Interior Design IV)
110213XXX วิชาเลือก
3(2–2–5)
(Technical Elective Course)
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X–X–X)
(Free Elective Course)
รวม

22(X–X–X)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
110213565

ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
การออกแบบภายใน 5
4(1–6–5)
(Interior Design V)
110213570 การออกแบบนิทรรศการ
3(1–4–4)
(Exhibition Design)
110213577 การบริหารงานออกแบบภายใน
3(2–2–5)
(Interior Design Management)
110213XXX วิชาเลือก
3(2–2–5)
(Technical Elective Course)
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X–X–X)
(Free Elective Course)
รวม

16(X–X–X)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
110213573

ชื่อวิชา
ฝกงาน
(Training)

หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
1(240 ชั่วโมง)

รวม

1(240 ชั่วโมง)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
110213517
110213566
110213572

ชื่อวิชา
หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบตั ิ–ศึกษาดวยตนเอง)
การประกอบวิชาชีพ
3(3–0–6)
(Professional Practice)
การออกแบบภายใน 6
4(1–6–5)
(Interior Design VI)
การวิจัยเพื่อออกแบบและการเตรียมศิลปนิพนธ
3(1–4–4)
(Research for Design and Art Thesis Preparation)
รวม

10(5–10–15)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
110213575
110213576

ชื่อวิชา
ศิลปนิพนธ
(Art Thesis)
สัมมนาศิลปนิพนธ
(Art Thesis Seminar)

หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
9(0–18–9)
1(0–2–1)

รวม

10(0–20–10)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
020003102

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
3(2-2-5)
(Basic Information Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมาย ความสํ า คั ญ จุ ด มุ ง หมายและประโยชน ข องระบบสารสนเทศ
องค ป ระกอบของระบบสารสนเทศ ฐานข อ มู ล การใช โ ปรแกรมประมวลผลคํ า การใช โ ปรแกรม
ตารางงาน การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล การใชโปรแกรมฐานขอมูล ฮารดแวรและซอฟตแวรของ
การสื่อสารขอมูลและเครือขายระบบอินเทอรเน็ต การคนหาขอมูล กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยสินทางปญญา และจริยธรรมในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
Definition, significance, objectives and benefits of information systems,
components of information system, database, use of word processing program, spread
sheet program, hardware and software of data communications and networking,
Internet, data searching, laws related to information technology, intellectual
properties, and ethics in information technology profession.
020003105

การถายภาพเบื้องตน
3(2-2-5)
(Basic Photography)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การจัดองคประกอบของภาพ ชนิดของกลองถายภาพ วิธีการใชและการบํารุงรักษา
กลองและภาพ เลนสถายภาพประเภทตางๆ อุปกรณเสริมสําหรับการถายภาพ คาความไวแสงและ
คาความสมดุลของแสงสีขาว การวัดแสงและการจัดแสง เทคนิคการปรับตั้งกลองเพื่อการถายภาพ
ประเภทตางๆ
Composition of image, types of camera, usage and maintenance of
camera, lens types, accessories for photography, ISO sensitivity and white balance,
metering and lighting, techniques of photography; techniques in camera setting for
various types of photography.
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030953115

สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
(Meditation for Life Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
จุดประสงค ของการทําสมาธิ วิธีการ จุดเริ่มตน ของการทําสมาธิ ลักษณะของการ
บริกรรม ลักษณะและประโยชนของสมาธิ การตอตานสมาธิ และการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน
Objectives of meditation, methods, starting point of meditation practice,
characteristics and benefit of meditation, meditation hindrance, application of
meditation in daily life.
040503001

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมายของการใชสถิติกับชีวิตประจําวัน ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบทาง
สถิ ติ สถิ ติ ใ นสั ง คมมนุ ษ ย รั ฐ บาล กี ฬ า การศึ ก ษา สิ่ ง แวดล อ ม การโฆษณา การตลาด การเงิ น
การแพทย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
Overview statistics in everyday life. Problem solving systems using
statistically logical skills. The uses of statistics in social science, humanity, government,
sport, education, environment, advertisement, finance, epidemiology, or others.
080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรู
คําศัพทและไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและยอหนาที่
มีโครงสรางไมซับซอน การฝกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and
writing at basic level in order to apply in daily life with the cultural awareness of
diverse users. Learning vocabulary and grammatical structures through
conversations, academic and general journals. Writing non-complex sentences and
paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through eLearning.
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080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับกอน : 08103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรู
คําศั พท และไวยากรณ จากบทสนทนา บทความเชิ งวิ ชาการและบทความทั่ วไป การเขี ยนประโยคที่ มี
โครงสร างซั บซ อนและย อหน าขนาดสั้ น การฝ กทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ที่ ศูน ย ก ารเรี ย นรู แ บบพึ่ งตนเองและ
การเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level
in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning
vocabulary and grammatical structures through conversations, academic and general
journals. Writing complex sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access
Learning Center (SALC) and through e-Learning to promote life-long learning.
080103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องตนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนํา
ตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งตาง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for communication
in daily life, self introduction, describing things, giving direction and expressing opinions.
080103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับกอน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103016 English Conversation I
ทั ก ษะการออกเสี ย งและการพู ด ในระดั บ โครงสร า งประโยคที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น เพื่ อ
การสื่อสารในสถานการณแบบเตรียมตัวและแบบไมเตรียมตัว ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันโดยเนนการพูดและฟง
Pronunciation and speaking skills with complex sentences in both
prepared and impromptu situations, English communication skills in daily life with an
emphasis on speaking and listening.
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080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทั ก ษะการใช ภ าษาเพื่ อ การทํ า งาน
ภาษาในการทํ า ธุ ร กิ จ การตลาด
การตอนรับลูกคาและผูเยี่ยมชม การเจรจาตอรอง การนําเสนอแผนงานและสินคาของบริษัท การเขียน
และการนําเสนอโครงการ
Language skills for work, simple Business English, marketing, making
appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job positions and products,
writing and presenting projects.
080303103

จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
3(3–0–6)
(Psychology for Happy Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พฤติ กรรมการอยู ร ว มกั น ของมนุ ษ ย การพั ฒ นาความสามารถด า นการคิ ด การใช
เหตุ ผ ลและการแก ป ญ หา แรงจู ง ใจทางสั ง คมและความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล ความดึ ง ดู ด ใจ
ความชอบพอและความรัก การสรางมิตรภาพและการเลือกคูครอง การจัดการกับปญหาชีวิตและสังคม
การเอาชนะใจตนเอง โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาและการปรับปรุงตนเองเพื่อการดํารงชีวิตอยาง
เปนสุข
Human interaction behavior, development of thinking, rationale and
problem solving ability, social motives and interpersonal relationship, attraction, liking
and love, friendship, mate selection, life and social problem management, selfcontrol, and self-development through psychology for happy life.
080303104

จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3–0–6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
จิตวิทยาเพื่ อการทํ างาน การจูงใจ การตัดสิน ใจ การแกปญหา ความขัดแยงในการ
ทํางาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค การประสานงาน ภาวะผูนํา การสรางทีมงาน และการสื่อสารในที่ทํางาน
Psychology for work, motivation, decision-making, problem-solving,
conflicts at work, creative thinking, coordination, leadership, team building and
communication at workplace.
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080303201

การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3–0–6)
(Effective Speech)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสํ า คั ญ ของการพู ด องค ป ระกอบของการพู ด ประเภทของการพู ด
การวิ เ คราะห กลุ ม ผู ฟ ง การเตรี ย มการพู ด และการใชห ลัก จิ ตวิ ท ยาในการพู ด การพูด เพื่อ ใหเ กิ ด
ประสิทธิผล การพูดในโอกาสตาง ๆ การประเมินผลการพูดของตนเองและผูอื่น
Significance of speech, aspects of speaking, types of speech, audience
analysis, speech writing and preparation for the presentation, application of
psychological approaches to speech presentation, effective speech for different
occasions, evaluation of speech, self-evaluation and others.
080303401

คาราโอเกะ
1(0–2–1)
(Karaoke)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องตน คอมพิวเตอรและโปรแกรมที่ใช
เกี่ยวกับคาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ การเลือกเพลง การจัดทํารายการเพลง การตั้ง
จังหวะเพลง การใชงานเสียงประกอบ การฝกรองเพลง การรองเพลงเดี่ยวและเพลงคู
History and concepts of karaoke, general knowledge of music, computer
and computer software for karaoke: nick karaoke, extreme karaoke, installation of
appropriate equipment and instrument, song selection and programming, rhythm setting,
synchronized karaoke and sound effect, singing practice both solo and duet singing.
080303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวั ติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่
เหมาะสม การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล การเปนผูเลนและผูชม
ที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship and spectator.
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080303502

วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกี ฬาวอลเลยบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่
เหมาะสม การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนวอลเลยบอล การเปนผูเลนและผูชม
ที่ดี
History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship and spectator.
080303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม
การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship and spectator.
080303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวั ติ ข องการลี ล าศ ทั ก ษะเบื้ อ งต น ของการลี ล าศ มารยาทของการลี ล าศ
การปลูกฝงความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดี การเตนรําแบบละติน และแบบบอลรูม
History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing
knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing.
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080303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเลน กฎ กติ กา การเลือกใชอุปกรณ ที่
เหมาะสม การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนเทเบิลเทนนิส การเปนผูเลนและ
ผูชมที่ดี
History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship and spectator.
080303506

เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติและพัฒนาการของการตอสูปองกันตัวในรูปแบบของเทควันโด ฝกการตอสูปองกัน
ตัว ตั้งแตขั้นพื้นฐานสายสีขาวจนถึงขั้นสายสีเหลืองขั้น 1 กฎ กติกา มารยาท และบทบัญญัติของเทควันโด
กับการปองกันตัวในชีวิตประจําวัน
History of Taekwondo, practice in basic skills (from white belt to first
yellow belt), rules, regulations, etiquette, ethics, and application in daily life.
080303507

ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาฟุตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา มารยาทที่สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน นําไปถายทอดใหผูอื่น การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of football, techniques, rules, regulations and etiquette
transferring of knowledge to others, good sportsmanship and spectator.
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080303508

เซปกตะกรอ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาตะกรอ เทคนิคการเลน เขาใจกฎ กติกา มารยาทของผูเลนและผูชมที่ดี
การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลน และนําไปถายทอดใหผูอื่นได
History of Sepak-Takraw, techniques, rules, regulations, player and
spectator etiquette, practice in basic skills and applying skills to play games and
transferring knowledge to others.
080303509

เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแขงขัน อุปกรณการแขงขัน การฝก
ทักษะพื้นฐาน การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดแขงขันกีฬาเปตอง การแขงขันกีฬา
ภายในชั้นเรียน
History of Petanque, rules, regulations, ethical standards for
competition, playing equipment, practice in basic skills: holding ball, throwing, hitting
and counting points, organizing competition programs and competition in class

080303510

ไทจี๋/ไทเกก
1(0-2-1)
(Taiji / Taikek)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
ประวัติและวิวัฒนาการของไทจี๋ / ไทเกก การปองกันการบาดเจ็บจากการฝก การฝก
ทักษะพื้นฐาน การทรงตัว การเคลื่อนที่ของเทาและลําตัว การฝกลมปราณไทจี๋/ไทเกก 18 ทา และการ
ฝกมวยไทจี๋/ไทเกก ขั้นที่ 1
History and development of Taiji / Taikek, prevention of injury from
practicing, basic skills practice : balancing and movement of feet and body, practicing 18
patterns of Taiji / Taikek and level-l Taiji / Taikek.
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080303511

หมากลอม
1(0-2-1)
(GO)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมากลอม กฎ กติกา มารยาท
วัตถุประสงคพื้นฐานของการเลนหมากลอม ทักษะทางปญญา 11 ประการ บัญญัติ 10 ประการ เทคนิค
ในการเลนของหมากลอมแบบตางๆ การแกปญหาระหวางเกม คุณคาของหมากลอมและการนําไปใช
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
History of the game of GO, rules, principles, etiquettes and purposes,
basic playing method of game, eleven intellectual skills on playing game, ten
regulations of the game, techniques and problem solving, values and application for
daily life.

080303512

ฟบา 33
1(0-2-1)
(FIBA 33)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาฟบา 33 (FIBA 33 : Federation International Basketball 33) กฎ กติกา
มารยาทของการแขงขัน อุปกรณการแขงขัน การฝกทักษะพื้นฐาน การถือลูกบอล การสง การเลี้ยง
การยิงประตู การปองกัน การบันทึกคะแนน การจัดการแขงขัน และการแขงขันภายในชั้นเรียน
History of FIBA 33 (Federation International Basketball 33), rules,
regulation, ethical standards for competition, sport equipment, practice in basic skills:
holding, throwing, and dribbling ball, shooting, defending, scoring, organizing
competition programs and competition in class.
080303601

มนุษยสัมพันธ
3(3–0–6)
(Human Relations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนา
ตนเอง การติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง สังคม
วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกตใชในการสรางมนุษยสัมพันธ
Principles and theories of human behavior, understanding individual and
others, self - development, communication, teamwork, leadership, conflicts and
conflict management, society and culture, social etiquette, religious principles and
application to enhance human relations.
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080303602

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3–0–6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตพื้นฐาน พัฒนาการของ
ชีวิ ตและพั ฒนาการทางจริ ยธรรม ทฤษฎีความตองการ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การรั บ รู
ความสามารถของตนและการเห็นคุณคาในตนเอง ความคิดสรางสรรค การเลือกคูครอง การบริหาร
ชีวิต การทํางานที่มีความสุข และหลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Definition and significance of life quality, basic life quality, moral
development, need theory, physical and mental health, perceived self-efficacy and
self-esteem, creative thinking, choosing a spouse, life management, work with
happiness and Dharma principles for development of life quality.
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None

3(3–0–6)

ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ
สุ ข ภาพจิ ต การปรั บ ตั ว และการบริ ห ารความเครี ย ด การปรั บ ปรุ ง และการเสริ ม สร า งบุ ค ลิ ก ภาพ
บุคลิกภาพสูความเปนผูนํา ความฉลาดทางอารมณ การพูด การฟง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม
และการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม
Significance of personality development, theories of personality,
personality assessment, mental health, adjustment and stress management,
personality towards leadership, emotional intelligence, speaking, listening, assertive
behavior, and conformity to social etiquette.
080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสําคัญของธุรกิจในชีวิตประจําวัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและ ความ
รับผิดชอบตอสังคม
The essential of business in everyday life, business environment, types
of business, business management, business information technology management,
business ethics and social responsibility.
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080203908

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและสังคม
3(3-0-6)
(Quality of Life Development in Work and Socialization)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เนื้อหาและคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน การสรางแนวคิด
เจตคติตอตนเองและตอสังคม บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
การบริหาร
ตนใหเขากับชีวิตและสังคม การปรับตนเพื่อรวมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคน การวิเคราะห
งาน การสอนงาน การฝกอบรมและการพัฒนา การสื่อสารในองคการ การบริหารเงินสวนบุคคล และ
การสรางผลิตผลในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
Content and Concept of moral and ethics, quality of life development
self and social attitude development, self and social responsibilities, work-life balance
management, public mind, techniques in understanding people, work analysis, training,
communication in organization, personal financial management and effective work.

080203909

เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
3(3-0-6)
กลุมประชาคมอาเซียน
(Asean Economic Political and Cultural Studies)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความรูเกี่ยวกับประเทศตางๆ ในกลุมประชาคมอาเซียนในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Broad-base multidisciplinary introduction course about the ASEAN
countries in dimensions of economic, political, social and multi-cultural characteristics
of ASEAN countries.

110213332

คอมพิวเตอรกราฟก
3(2–2–5)
(Computer Graphics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การใชคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ในการออกแบบงานกราฟก และสื่อรูปแบบตางๆ
การวาด การตกแตงภาพและองคประกอบของงานออกแบบดวยเทคนิคตาง ๆ ในรูปแบบของภาพ 2 มิติ
หรือ3 มิติ การจัดหนา การออกแบบจัดวางองคประกอบของงาน โดยการฝกหัดการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่
เหมาะสมกับงานแตละชนิด
Application of computers and devices in graphics design, and
application of various forms of media. Drawing and decorating pictures and design
composition using different techniques to create 2 dimension and 3 dimension
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pictures. Arrangement of design layouts and composition through practice of
application of computer programs suitable for each type of work.
110213333

การออกแบบพาณิชยศิลป
3(2–2–5)
(Commercial Arts Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การออกแบบขั้ น พื้ น ฐาน การพั ฒ นาความคิ ด โดยการนํ า ลั ก ษณะที่ ดี ข องการ
ออกแบบไปใช การออกแบบเพื่ อการโฆษณาในธุ รกิ จการค าและสาธารณะประโยชนทั้ งทฤษฎี และ
ปฏิบัติการออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณและสื่อโฆษณารูปแบบตางๆ ศึกษาวิธีการออกแบบและการ
จัดเตรียมตนฉบับ กระบวนการสั่งพิมพ การเลือกระบบพิมพ ตลอดจนศึกษาถึงลักษณะของตนฉบับของ
การพิมพแตละประเภท
Basic design and idea development by applying good design
characteristics. Advertising design for trading businesses and public interest through
both theories and practice of symbol and advertising media design. Studying methods
of manuscript design and preparation, printing process, and printing system selection.
Study of each type of manuscript for printing.
110213334

การออกแบบสภาพแวดลอม
3(2–2–5)
(Environmental Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิธีการออกแบบสภาพแวดลอมภายในใหมีความสัมพันธกับภายนอกอาคาร ระยะพื้นที่
การมีอาณาเขตครอบครอง มุมมอง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและสิ่งที่
มนุษยสรางขึ้น ที่มีผลตอการออกแบบภายในและภายนอก จิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการออกแบบ เพื่อเปน
แนวทางไปสูการออกแบบสภาพแวดลอมที่ดี
Methods of interior environmental design to correspond to exterior
environment. Space, territoriality, perspectives and impacts of geographical and manmade environment on interior and exterior design. Design-related psychology as a
foundation of good environmental design.
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110213335

วาดเสนและลงสีสรางสรรค
3(2–2–5)
(Creative Drawing and Painting)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การเขี ย นภาพ เทคนิ ค วิ ธี การของการวาดเส น ต างๆ สร างภาพด ว ยแนวความคิ ด
สร า งสรรค เพื่ อนํ าไปประยุ กต ใช ใ นงานศิ ล ปะและการออกแบบต า งๆ ฝ ก ทั ก ษะการใช สี ผสมสี
การระบายสีดวยน้ําหนักและเทคนิคตางๆ กัน
Painting, drawing techniques and creative drawing to be applied in
artworks and design. Practice of color use, color mixing, and painting with different
weights and techniques
110213336

มรดกทางสถาปตยกรรมไทย
3(2–2–5)
(Thai Architectural Heritage)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การออกแบบดานสถาปตยกรรม ศิลปกรรมในยุคตางๆของไทย ตั้งแตสมัย ทวาราวดี
ลพบุรี อยุธยา รัตนโกสินทร โดยศึกษาจากตัวอยางงานและหลักฐานที่มีอยูในปจจุบัน ตั้งแต พระราชวัง
โบสถ วิ ห าร กุ ฏิ ศาลาการเปรี ยญ ลักษณะที่อยูอาศัยและวิถีช าวบานเพื่อนํามาประยุกตใชในงาน
ออกแบบ
Architectural and artwork design in Thai historic periods from Dvaravati,
Lopburi, Ayutthaya to Rattanakosin by studying from existing artwork samples and
evidence, including palaces, Bot, Viharn, monk’s cells, teaching halls, residential style, and
folkways to be applied in design.
110213337

การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน
3(2–2–5)
(Architectural Conservation and Community)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบวิธีการตางๆ ในการอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน ทั้ง
ของสากลและของไทย มี ตั ว อย า งของงานอนุ รั ก ษ ป ระกอบศึ ก ษาข อ พิ จ ารณาต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ความเหมาะสมในการออกแบบปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลงอาคารอนุ รั กษ ในด านการออกแบบภายใน
สถาปตยกรรมและดานชุมชนเมือง
Principles, theories, and methods of conservation of both international and
Thai architecture and communities with conservation work samples. Study of issues
relating to appropriateness in design, renovation and modification of conservation
buildings in terms of architectural interior design and urban community.
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110213338

การออกแบบจัดสวน
3(2–2–5)
(Garden Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ชนิ ด ของพั น ธุ ไ ม ป ระดั บ ทั้ ง ชนิ ด พั น ธุ ไ ม ด อกและพั น ธุ ไ ม ใ บ ที่ อ ยู ภ ายในร ม และ
กลางแจง หลักการออกแบบจัดสวนแบบตางๆ และนําองคประกอบศิลปะมาใช วัสดุ อุปกรณการจัด
สวนที่ เกี่ย วของ ฝ กหั ดเขี ย นพั น ธุไม และออกแบบจัดสวนในพื้น ที่ขนาดเล็กและขนาดกลาง แสดง
สัญลักษณและชนิดของพันธุไมแบบตาง
Types of ornamental plants, both flowering and foliage ones grown
indoors and outdoors. Principles of gardening design and art composition application.
Gardening-related materials and equipment. Practice of plant species drawing and
gardening design for small-sized and medium-sized spaces, and displaying symbols
and types of different plant species.
110213339

การออกแบบอยางยั่งยืน
3(2–2–5)
(Sustainability Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีของการออกแบบอยางยั่งยืน สรางความเขาใจปญหาสิ่งแวดลอม
และหลั กการในการแก ป ญ หาเบื้ องต น ดว ยการออกแบบ สรา งความตระหนักและจิต สํานึกในการ
ออกแบบที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม
Principles and theories of sustainable design. Promoting understanding
about environmental problems and principles of solutions to primary problems
through design. Raising awareness and consciousness in design which affects natural,
social, and cultural environment.
110213340

องคประกอบในการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Composition in Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ทฤษฎี การออกแบบพื้นที่วาง พื้นฐานการจัดองคป ระกอบพื้น ที่วาง ความสัมพัน ธ
ระหว า งพื้ น ที่ วา งในงานออกแบบภายใน การออกแบบพื้น ที่วางและจัดองคป ระกอบของภาพที่ใช
นําเสนอ โดยใชเทคนิคการถายภาพ เพื่อสรางองคประกอบที่มีความสวยงามในงานออกแบบภายใน
Space design theories and basic space composition arrangement.
Relations between space in interior design. Space design and arrangement of
composition of pictures used in presentations by using photography techniques to
create beautiful composition in interior design.
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110213341

ศัพทเทคนิคและการระบุในงานออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Technical Terms Used and Interior Specification)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
คําศัพทเทคนิคเฉพาะสําหรับงานออกแบบภายใน การอานแบบรายละเอียดที่มีศัพท
เฉพาะในงานออกแบบภายในไดอยางเขาใจ เรียนรูและฝกการใชศัพทเฉพาะทางที่เกี่ยวของ การระบุ
รายละเอียดลงในแบบกอสราง การนําเสนอแบบที่มีการใชศัพทเทคนิคเฉพาะในงานออกแบบภายใน
Study of technical terms used in interior design to understand technical
terms related to interior design and to comprehend details containing technical terms
used in interior design. Study and practice of application of technical terms relating to
interior design by specifying details in construction drawing. Presentation of accurate
details containing technical terms used in interior design.
110213342

การนําเสนองานออกแบบภายในอยางมืออาชีพ
3(2-2-5)
(Professional Presentation for Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เทคนิคการนําเสนอผลงาน โดยใชการจัดองคประกอบ การใชสีที่เหมาะสม การสื่อ
ความหมายของผลงานที่นําเสนอ การลําดับขอมูลในการนําเสนอ สามารถใชเครื่องมือในการนําเสนอ
ผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคการวางบุคลิกภาพในการนําเสนอผลงาน การดําเนินการนําเสนอ
ผลงานดวยเทคนิคที่ทันสมัย
Presentation techniques using composition arrangement. Usage of
appropriate colors. Conveying meaning of presented works. Sequencing of
presentation details. Effective application of presentation tools. Techniques for
keeping good personality during presentations. Giving presentations through modern
techniques.
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110213344

การออกแบบภายในลักษณะไทยและคลาสสิก
3(2–2–5)
(Thai and Classic Styles in Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
รู ป แบบของงานออกแบบภายในและเครื่ อ งเรื อ นลั ก ษณะไทยและคลาสสิ ก
เพื่อประยุกตใชในงานออกแบบภายใน และนําไปเขียนแบบใหเกิดเปน รูป แบบเฉพาะ การกําหนด
แนวคิดในการออกแบบลักษณะไทย วิธีกําหนดโครงสี วัสดุ และการสรางบรรยากาศของการออกแบบที่
เหมาะสมกับงานลักษณะไทยและคลาสสิก
Forms of interior design and furniture in Thai and classic styles to be
applied in interior design and to create unique drawing. Determining concepts of Thai
style design. Methods of setting color schemes and materials and creating design
atmosphere suitable for Thai and classic style works.
110213345

ปจจัยมนุษยและการออกแบบเพื่อทุกคน
3(2-2-5)
(Human Factors and Universal Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การศึกษาแนวคิดการออกแบบพื้นที่ภายในที่มีปจจัยเรื่องความตองการใชพื้นที่ของ
มนุษย ทางดานกายภาพและจิตวิทยาการออกแบบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการออกแบบเพื่อทุกคน
พื้นที่และการใชงานที่เหมาะสม ความสะดวกในการใชงาน โดยปราศจากเรือนไทยของขอจํากัดทาง
รางกายหรือการเคลื่อนไหว อุปกรณหรือการออกแบบในจุดที่สําคัญ สามารถมองเห็นชัดเจนไมวาจะ
มองขณะยืน หรือนั่งในรถลอเลื่อน และจัดเตรียมพื้นที่ใชงานที่เหมาะสมกับการเขาถึงและใชสอยโดย
คํานึงถึงบุคคลทั่วไปและบุคคลที่ตองมีผูดูแลหรือมีอุปกรณชวยเหลือ
Study of concepts of interior space design based on human need for
space, physical factors, and design psychology. Laws related to universal design. Space
and appropriate utilization. Convenient utilization without physical or movement
limitations. Equipment or design in important spots, which can clearly be seen while
standing or sitting in a wheeled vehicle. Preparation of spaces appropriate for access
and utilization by taking into account general public and those with caretakers or
assistive devices.
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110213346

การทดลองการออกแบบ
3(2-2-5)
(Experimental Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ทฤษฎีการออกแบบการทดลองในงานออกแบบภายใน ประเภทของการทดลองในงาน
ออกแบบภายใน การวิเคราะหงานออกแบบภายใน การทดลองสรางแบบจําลอง เพื่อเขาใจกระบวนการ
วางแผนในการออกแบบภายใน สามารถนําแนวคิดการออกแบบการทดลองในงานออกแบบภายในมา
ใชออกแบบพื้นที่ภายในได
Experimental design theories for interior design. Types of experimental
interior design. Interior design analysis. Experimental model construction to understand
the process of interior design planning and to apply experimental interior design
concepts in interior design.
110213347

การศึกษาบริบทในงานออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Contextual Study in Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
บริ บ ทในงานออกแบบภายใน องคป ระกอบของบริบ ท การวิเ คราะหเพื่อ หาแนว
ทางการกําหนดเอกลักษณของบริบท การวิเคราะหบริบทเพื่อหาการรับรูบริบท และการวิเคราะหบริบท
เพื่อกําหนดแนวความคิดโดยรวมในงานออกแบบภายใน นักศึกษาสามารถกําหนดแนวความคิดโดยรวม
จากการวิเคราะหบริบท เพื่อใหไดมาซึ่งเอกลักษณของงานออกแบบ
Contexts of interior design. Composition of contexts. Analysis to find a
guideline for determining contextual identity. Contextual analysis for contextual
perception and for determining the overall concept in interior design. Encouraging the
students to determine the overall concept from contextual analysis to achieve design
identity.
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110213348

รายละเอียดในงานออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Detail in Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาแนวคิด การออกแบบรายละเอียดเพื่องานออกแบบภายใน ศึกษากรณีตัวอยาง
งานออกแบบภายในที่มีการออกแบบรายละเอียด แนวคิดการออกแบบรายละเอียดของนักออกแบบ
ภายในทั้งในประเทศ และตางประเทศ ใหเพื่อเขาใจแนวคิดการออกแบบรายละเอียด สามารถนําไป
ประยุกตใชในออกแบบภายใน
Study of concepts and detail design for interior design. Study of
interior design samples with detail design. Concepts of detail design of both domestic
and foreign interior designers to understand the concept of detail design and to apply
it in interior design
110213411

ประวัติศาสตรศิลปะ
3(3–0–6)
(History of Arts)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวั ติ ศิ ล ปะตะวั น ตกยุ ค สมั ย ต า งๆ ความเปลี่ ย นแปลงและแนววิ วั ฒ นาการ
สภาพแวดลอม สังคม ปรัชญาความเชื่อที่นําไปสูการแสดงออกทางรูปธรรมของศิลปะ ไดแก ศิลปะกอน
ประวัติศาสตร ศิลปะอียิปต กรีก อิทรัสกัน โรมัน ไบเซ็นไทน ศิลปะตะวันตกแตละยุคสมัยและศิลปะ
ลัทธิตางๆ ตั้งแตสมัยกลางจนถึงสมัยใหม
History of Western arts in different periods. Changes and evolution of
environment, society and philosophy leading to concrete arts, including arts in prehistoric, Egyptian, Etruscan, Roman, and Byzantine periods, Western arts in each period
and doctrinal arts from Middle to Modern Ages.
110213412

ประวัติ-วิวัฒนาการเครื่องเรือนและออกแบบภายใน
3(3–0–6)
(History-Evolution of Furniture and Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวั ติและแนววิ วั ฒ นาการเครื่องเรือน ลัก ษณะเฉพาะ ประเภทของเครื่องเรื อน
การเกิดเครื่องเรือนใหมๆ ในแตละยุคสมัย ประเภทของวัสดุ โครงสราง แบบลาย เทคนิควิธีการประดับ
ตกแต งที่ มีจุดเด นเฉพาะของเครื่องเรือนแตละสไตล ตั้งแตยุคอียิปต กรีก อิทรัสกัน โรมัน คริสเตียน
ตอนตน โกธิค เรอเนซองส บาร็อค ร็อคโคโค นีโอคลาสสิกในศตวรรษที่ 18 ขอแตกตางระหวางเครื่อง
เรื อนตะวัน ตกสไตล ตา งๆ ผลงานเครื่ องเรือนเด นที่ มีชื่อเสี ยง และชื่อนักออกแบบสําคัญ ที่ปรากฏ
หลักฐาน ประวัติและแบบอยางงานออกแบบภายในของประเทศตะวันตกในยุคสมัยที่เดนและสําคัญ
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History and evolution of furniture. Identity and types of furniture. New
furniture invention in each period. Types of materials, structures, patterns, and unique
decoration techniques for each style of furniture from Egyptian, Greek, Etruscan, Roman,
Early Christian, Gothic, Renaissance, Baroque, Rococo to 18th century Neoclassic periods.
Differences among various Western-style furniture. Famous furniture and important
designers in Western countries, whose evidence, biographies and interior design samples
during distinctive and important periods can be found.
110213431

สัดสวนมนุษยกับการใชงาน
3(2–2–5)
(Human Scale and Application)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ขนาด สัดสวนของมนุษย ผลกระทบของการกําหนดสัดสว นและอิริยาบถตางๆที่
สัมพันธกับการออกแบบ เพื่อนําไปใชสําหรับการออกแบบเครื่องเรือนและออกแบบภายใน เนนการ
ฝกหัดใหผูเรียนศึกษาวิเคราะหหาเหตุผลเพื่อใหเกิดความเขาใจและเกิดทักษะในการเลือกใช ขนาด
สัดสวนตางๆที่มีความเหมาะสมเขากันไดกับกายวิภาคมนุษย ทําใหผลงานออกแบบสามารถใชงานได
ตามความเปนจริง
Sizes of human scale. Impacts of scale determination and manners
relating to design to be used for furniture and interior design. Emphasis on learners’
practice of studying, analyzing and reasoning to promote understanding and skills in scale
size selection to suit human anatomy, resulting in practical design.
110213461

พื้นฐานการวาดเสนและลงสี
3(1–4–4)
(Basic Drawing and Painting)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การเขี ยนภาพ และการใชอุปกรณใหเกิดทักษะในการวาดเสน และลงสีในลักษณะ
ตางๆ เพื่อใหผูเรียนมีการสังเกตและเขาใจโครงสรางตางๆ ในธรรมชาติ วิธีการเขียนภาพ เทคนิคและ
การ ระบายสี ฝกใหผูเรียน มีความละเอียดออน สุนทรียภาพ ทักษะและสมาธิในการทํางาน โดยฝก
เขียนจากหุนนิ่ง ทัศนียภาพทั้งภายในและภายนอกอาคารไดถูกสัดสวนตามความเปนจริง
Painting and application of equipment to develop drawing and painting
skills to encourage learners to observe and understand different structures in nature.
Drawing methods and painting techniques. Learners’ practice to develop delicacy,
aesthetics, skills and concentration in their works through practice of accurate and
realistic still-life drawing, and drawing of both indoor and outdoor views.
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110213462

พื้นฐานการออกแบบ
3(1–4–4)
(Design Fundamentals)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ทฤษฎีการออกแบบเบื้องตน หลักการการจัดองคประกอบ กระบวนการสรางความคิด
ในการออกแบบจากการใชทัศนธาตุทางศิลปะและการออกแบบ (Art/Design Elements) และ
หลักการออกแบบ (Design Principles) เนนความเขาใจ เรื่องมิติ พื้นที่ความสัมพันธของขนาด และ
พื้นที่การสื่อความหมาย และความคิดสรางสรรค ฝกปฏิบัติงานดวยสื่อตางๆทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ
เพื่อสามารถประยุกตเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการสรางสรรคผลงานในสาขาวิชาชีพ
Introduction to design theories. Principles of composition arrangement.
Process of design idea generation from using art and design elements. Design principles
with an emphasis on understanding, dimension, size relative space, communication
space and creativity. Practicing application of 2 dimension and 3 dimension media to
be applied as a foundation of creation of works in this field.
110213463

พื้นฐานศิลปะไทย
3(1–4–4)
(Basic Thai Arts)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
องค ป ระกอบและที่ ม าลายไทยจากงานประเภทจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม และ
สถาปตยกรรม ลายไทยชนิดตาง ๆ ตั้งแตตนแบบไปจนถึงการบรรจุลายลงบนสวนประกอบของลายใน
วัตถุสิ่งของ เครื่องเรือน และสถาปตยกรรมใหถูกตองตามหนาที่ วิวัฒนาการของลายไทยในสมัยตาง ๆ
ฝกหัดเขียนและวาดเสนอิสระเขียนแบบและออกแบบลายไทย พรอมภาพตัดการเขียนเขามาตราสวน
Composition and sources of Thai patterns from painting, sculpture and
architecture. Different types of Thai patterns from prototype to accurate creation of
patterns on objects, furniture, and architecture to suit their functions. Evolution of Thai
patterns in different periods. Practice of writing, freehand, sketching, and designing of
Thai patterns and section of scale drawing.
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110213464

การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
3(1–4–4)
(Introduction to Technical Drawing)
วิชาบังคับกอน :ไมมี
Prerequisite : None
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเสน ตัวอักษร ดวยอุปกรณการเขียนแบบพื้นฐาน การอาน
ความหมายของสัญลักษณและรหัสของเสนใหเกิดความรู ความเขาใจในงานเขียนแบบ การเขียนแบบ
แปลน รูป ดาน รูปตัด โครงสรางตางๆ การเขียนแบบในลักษณะสถาปตยกรรม 2 มิติและ 3 มิติ
การเขี ย นแบบทั ศ นี ย ภาพจากรู ป ทรงต า งๆ จากมุ ม มองที่ แ ตกต า งกั น ทั้ ง ใชม าตราส ว นและไม ใ ช
มาตราสวน
Practice of drawing lines and letters with basic drawing equipment.
Reading meaning of symbols and line codes to gain knowledge and understanding
about drawing works. Layout drawing, elevation, section and structures. Drawing in 2
dimension and 3 dimension architecture. Drawing views based on different shapes
from different perspectives with or without scale.
110213511

สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 1
3(2–2–5)
(Architecture for Interior Design I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
โครงสร า งสถาป ต ยกรรมอาคารบ า นพั ก อาศั ย ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง ระบบ
โครงสรางประเภทตางๆ ที่เปนประโยชนตองานออกแบบภายใน การแกไขปญหาและปรับปรุงอาคาร
และการออกแบบภายใน
Architectural structures of small-sized and medium-sized residences.
Different types of structural systems useful for interior design. Problem solving,
building renovation and interior design.
110213512

สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 2
3(2–2–5)
(Architecture for Interior Design II)
วิชาบังคับกอน : 110213511 สถาปตยกรรมเพื่องานออกแบบภายใน 1
Prerequisite : 110213511 Architecture for Interior Design I
โครงสรางสถาปตยกรรมในลักษณะอาคารสํานักงาน และอาคารพาณิชยขนาดกลาง
ระบบโครงสรางประเภทตางๆ เพื่อนํามาเปนประโยชนและทําความเขาใจในการแกปญหา ระยะ ขนาด
โครงสรางและสวนประกอบของอาคาร วัสดุและกรรมวิธีการกอสรางแบบใหม อุปกรณประกอบอาคาร
ที่มีผลตอการใชพื้นที่วางภายใน
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Architectural structures of medium-sized office buildings and
commercial buildings. Different types of structural systems to benefit and understand
problem solving methods. Distances, structure sizes and components of buildings.
Materials and new construction process. Building equipment affecting interior space
utilization.
110213514

วัสดุเพื่อการออกแบบภายใน
3(3–0–6)
(Materials for Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประเภทและคุ ณสมบั ติ ของวั สดุ ต างๆที่ เกี่ ยวข องกั บงานออกแบบเครื่ องเรื อนและ
ออกแบบภายใน ประโยชน คุณสมบัติเฉพาะอยางของวัสดุและการนํามาใชงาน ตลอดจนขอดี ขอเสียของ
วัสดุแตละอยาง ที่จะเลือกนํามาใชใหเหมาะสมกับงานแตละชนิด
Types and properties of materials relating to furniture and interior
design. Usefulness, specific properties of materials and application, as well as
advantages and disadvantages of each material selected for each type of work.
110213515

กระบวนการออกแบบภายใน
3(3–0–6)
(Interior Design Process)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การจัดทํารายละเอียดประกอบโครงการออกแบบภายใน การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิ เ คราะห ข อมู ล การแสดงผลการวิ เ คราะหเ ป น แผนผั ง ในรูป แบบต างๆ การสรุ ป และแปลผลการ
วิเคราะห เพื่อนําไปสูการออกแบบภายในอยางเปนระบบและมีเหตุผล
Preparing details of interior design projects. Data collection and data
analysis. Presentation of analysis results through various forms of diagrams. Conclusion
and analysis result interpretation for systematic and reasonable interior design.
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110213516

แนวความคิดในการออกแบบ
3(2–2–5)
(Design Concept)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ที่มาและวิธีสรางแนวความคิดในการออกแบบ วิธีแกปญหา พัฒนาการดานตางๆ
ที่ทําใหเกิดเปนงานออกแบบ ปจจัย หรือตัวแปรตางๆที่มีผลตองานออกแบบ การสรุปผลดวยวิธีการ
พิจารณางานออกแบบที่ดี กระบวนการออกแบบ มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ คือ การศึกษาการ
วิเคราะหขอมูล การใชเหตุผล และการพิจารณา การตั้งคําถาม การแกปญหา การตั้งสมมุติฐาน การ
หาขอมูล และการสังเคราะหขอมูล การประเมินทางเลือกและการตัดสินใจ
Background and methods of design concept construction. Problem
solving methods for different aspects of development leading to design works. Factors
or variables affecting design works. Conclusion by considering good design works.
Design process whose specific content includes data analysis, reasoning, inquiry
consideration, solutions, hypothesis setting, data collection, data synthesis, alternative
evaluation and decision making.
110213517

การประกอบวิชาชีพ
3(3–0–6)
(Professional Practice)
วิชาบังคับกอน : 110213573 ฝกงาน
Prerequisite : 110213573 Traning
หลักสําคัญเพื่อการประกอบวิชาชีพออกแบบภายใน การประมาณราคา หลักการ
บริหารเงินทุนที่ใชในโครงการ การวิเคราะหโครงการ การประกวดราคา เอกสารสัญญาและกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและสภาพแวดลอม กฎหมายวาดวยการปฏิบัติวิชาชีพเทคนิคการ
บริ ห ารงานการกํ า หนดเวลาเสร็จของโครงการและระยะเวลาการทํางานเพื่ อใหเสียค าใชจ ายต่ําสุ ด
ความสัมพันธ ระหวางวิชาชีพกับวงการธุรกิจที่เกี่ยวของจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
Knowledge of the main principles for interior design professional
practice. Cost estimation. Principles of project cost management. Project analysis and
bidding. Contract documents, laws on building construction and environmental control
and laws on professional practice. Work management techniques. Setting project
completion date and working periods to achieve the lowest cost. Relations between
the profession and related businesses. Ethics and social responsibilities.
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110213531

การใชแสงสําหรับงานออกแบบภายใน
3(2–2–5)
(Lighting for Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การให แ สงสว า งในงานออกแบบภายในอาคารประเภทต า งๆ แหล ง กํ า เนิ ด แสง
ทิศทางของแสง ทั้ งจากแสงธรรมชาติ และแสงประดิ ษฐ ชนิ ดและประเภทของหลอดไฟฟ า การ
ออกแบบแสงและการเขียนผังไฟฟาในงานออกแบบภายใน ประโยชนใชสอย ความงาม ความสัมพันธ
ระหวางแสงและสี การวิเคราะหและประเมินผล การออกแบบแสงสวางที่มีประสิทธิภาพและใหผล
ทางดานจิตวิทยา และความเหมาะสมในการเลือกใชงาน การใชหลอดไฟฟาตกแตงประเภทตางๆ ให
เหมาะสมกับหองแตละประเภท
Lighting in different types of indoor design. Sources of light. Light direction from
both natural light and artificial light. Kinds and types of light bulbs. Light design and electrical
drawing in interior design. Utility, beauty, and relations between light and color. Analysis, and
evaluation. Effective light design with psychological impacts. Appropriate selection of types of
decorative light bulbs for each room type.
110213532

ระบบ เทคโนโลยี โครงสราง และความปลอดภัยในงานออกแบบภายใน 3(2–2–5)
(Systems, Technology, Construction and Safety in Interior Design)
วิชาบังคับกอน : 110213512 สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 2
Prerequisite : 110213512 Architecture for Interior Design II
ทฤษฎีและหลักพื้นฐานของงานระบบ เทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานออกแบบ
ภายใน ระบบไฟฟา แสงสวาง ระบบปรับอากาศ ระบบทอและสุขภัณฑ ระบบน้ํารอน น้ําเย็น ระบบ
เสียงและการไดยินเพื่อเขาใจ ขอมูลพื้นฐานของระบบและเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของสามารถนําไป
เขียนแบบงานออกแบบภายใน สัญลักษณ คํายอ หนวยวัด ประเภทของแบบกอสราง การเขียนผัง
บริเวณ ผังพื้น แบบรื้อถอนปรับปรุง การเขียน รูปดาน รูปตัดและแบบขยาย การเขียนแบบงานระบบ
ไฟฟาและระบบสุขาภิบาล การเขียนรายละเอียดเฟอรนิเจอร และสิ่งตกแตง การเขียนรายละเอียด
กํากับแบบตลอดจนการจัดเรียงรูปเลมงานออกแบบภายในเพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการนําไปใชในการ
ปฏิบัติการวิชาชีพ
Theories and basic principles of system works, technology related to
interior design, lighting system, air-conditioning system, piping and sanitary systems,
hot and cool water systems, sound and audio systems to understand basic
information of related systems and technologies and to apply it in drawing of interior
design. Symbols, abbreviation, measurement units and types of construction layouts.
Drawing of site plans and floor plans. Dismantling and renovation plans. Elevation,
section and detail writing. Electrical and sanitary systems drawing. Furniture details and
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decoration drawing. Writing of details and arrangement of interior design documents to
be used as a standard for professional practice.
110213533 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ
3(2–2–5)
(Computer-aided Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร สําหรับงานออกแบบ เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
ไดครบทุกขั้นตอนการทํางาน การแกไขแบบหรือชิ้นงานในคอมพิวเตอรและการนําเสนอผลงานในรูปแบบ
2 มิติ 3 มิติรวมถึงภาพเคลื่อนไหว เรียนรูและฝกฝนการผสมผสานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชงาน
รวมกันในการออกแบบและเขียนแบบ
Development of computer skills for design. Drawing with computer in every
step of the work process. Design or work modification on computer. Presentation using 2
dimension and 3 dimension features, and animation. Study and practice of using
computer programs for design and drawing.
110213549

โปรแกรมการนําเสนองานแบบ 3 มิติ
3(2–2–5)
(Three Dimensional Presentation Program)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite : None
การนํ าเสนองานออกแบบภายในดวยโปรแกรมคอมพิ วเตอร 3 มิ ติ การขึ้นรู ปทรง
3 มิติ การสรางพื้นผิวแกวัตถุ การจัดแสงใหแกวัตถุ การกําหนดมุมมอง การสรางภาพเคลื่อนไหวและ
เทคนิคการ Render เพื่อความสมบูรณของงานออกแบบ
Interior design presentation with a 3 dimension computer program.
3 dimension shape forming, object surface creation, object lighting arrangement,
perspective determination, animation production, and rendering techniques for design
completion.
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การออกแบบภายใน 1
4(1–6–5)
(Interior Design I)
วิชาบังคับกอน : 110213431 สัดสวนมนุษยกับการใชงาน
110213461 พื้นฐานการวาดเสนและลงสี
110213462 พื้นฐานการออกแบบ
110213464 การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
Prerequisite : 110213431 Human Scale and Application
110213461 Basic Drawing and Painting)
110213462 Design Fundamentals
110213464 Introduction to Technical Drawing
การออกแบบภายในและการเขียนแบบงานออกแบบภายในเบื้องตน โดยการออกแบบ
ภายในพื้นที่เพื่อการพักอาศัย ขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ หองนอน หองนั่งเลน หองรับแขก
ครัว หองรับประทานอาหารใหตอบสนองกิจกรรมและพฤติกรรมการใชงาน หลักการจัดวางเครื่องเรือน
ขนาดและชนิดของเครื่องเรือนภายในที่พักอาศัย การจัดทางสัญจร ใหสัมพันธกันกับการวางตําแหนง
เครื่องเรือน รูจักเลือกขนาด สัดสวนของเครื่องเรือนใหเหมาะสมกับพื้นที่ ฝกหัดวางแปลน ขึ้นรูปดาน
และเขียนทัศนียภาพ
Interior design and introduction to interior design drawing through interior
space design for small-sized, medium-sized, and large-sized residences, bedrooms,
living rooms, drawing rooms, kitchens, and dining rooms to suit activities and usage
behaviors. Principles of furniture placement. Sizes and types of household furniture.
Arrangement of walkways to match furniture positions. Learning about sizes and
proportion of furniture to suit the space. Practice of layout planning, elevation and
view drawing.
110213562 การออกแบบภายใน 2
4(1–6–5)
(Interior Design II)
วิชาบังคับกอน : 110213561 การออกแบบภายใน 1
Prerequisite : 110213561 Interior Design I
การออกแบบและเขียนแบบงานออกแบบภายในพื้นที่เชิงการคา ซุมขายของ รานคา
ปลีก พื้นที่เชิงพาณิชยขนาดเล็ก การออกแบบเพื่อหาเอกลักษณองคกร การออกแบบเพื่อการจัดพื้นที่
ภายในอาคารสํานักงานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ องคประกอบ หลักของสํานักงาน
การจัดหนวยงาน ความสัมพันธและพฤติกรรมของการทํางาน วัสดุ อุปกรณ เครื่องเรือน ขนาดของ
เครื่องเรือนที่จําเปน และงานระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
Interior design and drawing for commercial spaces, kiosks, retail shops,
and small commercial areas. Design to find corporate identity. Design for space
arrangement in different types of small and large office buildings. Main components of
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offices. Organizational management. Working relations and behaviors. Materials,
equipment, furniture, sizes of necessary furniture and related working systems.
110213563

การออกแบบภายใน 3
4(1–6–5)
(Interior Design III)
วิชาบังคับกอน : 110213562 การออกแบบภายใน 2
110213515 กระบวนการออกแบบภายใน
Prerequisite : 110213562 Interior Design II
110213515 Interior Design Process
การออกแบบและเขียนแบบพื้นที่วางเชิงพาณิชยที่เปนธุรกิจการบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร อาคารที่ใหบริการสาธารณะตาง ๆ เชน ฟตเนส สปา รานขายอาหารและเครื่องดื่ม ราน
กาแฟ การออกแบบแบบโถงพักคอยในโรงแรมและหองพัก ประเภทตาง ๆ ของโรงแรม องคประกอบของ
โรงแรม หลักการออกแบบโรงแรม การจัดคาความสัมพันธและพฤติกรรมของการใชพื้นที่ ขนาดของเครื่อง
เรือน งานระบบตาง ๆ วัสดุที่ใชประกอบในการออกแบบโรงแรม
Design and drawing for commercial spaces in the form of service business
both indoors and outdoors, public service buildings, such as fitness centers, spas, food and
drink shops, and coffee shops. Design of hotel lobbies and different types of hotel rooms.
Hotel components. Principles of hotel design. Determination of relations and behaviors in
space utilization. Sizes of furniture. Different system works. Materials used in hotel design.

110213564

การออกแบบภายใน 4
4(1–6–5)
(Interior Design IV)
วิชาบังคับกอน : 110213563 การออกแบบภายใน 3
Prerequisite 110213563 Interior Design III
การออกแบบภายในและเขีย นแบบภายใน อาคารที่มีร ายละเอียดของงานระบบ
ซั บ ซ อ น และอาคารที่ มี ห น ว ยงานซั บ ซ อ น มี ผู ใ ช จํ า นวนมาก เช น อาคารสาธารณะขนาดใหญ
สถาบันการศึกษา หางสรรพสินคา หองปฏิบัติการประเภทตาง ๆ โรงพยาบาล การศึกษาขอมูลอยาง
เปนระบบเพื่อนํามาใชประกอบการออกแบบ เนนการสังเคราะห วิเคราะห เทคนิคการนําเสนองานใน
ระดับที่สูงขึ้น
Interior design and drawing. Buildings with complicated system works
and buildings with complicated departments and a lot of users, such as large public
buildings, educational institutions, department stores, different types of laboratories,
and hospitals. Systematic study of information to be applied in design, with a focus on
synthesis and analysis. Presentation techniques at a higher level.
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110213565

การออกแบบภายใน 5
4(1–6–5)
(Interior Design V)
วิชาบังคับกอน : 110213564 การออกแบบภายใน 4
Prerequisite 110213564 Interior Design IV
การออกแบบและเขียนแบบงานออกแบบภายใน การแกปญหาในการออกแบบขั้นสูง
การปรับปรุงอาคารเกามาใชงานใหม ในลักษณะโครงการปรับปรุงพื้นที่การใชงานเดิม หรือเสนอแนะ
พื้นที่การใชงานใหม การออกแบบภายในอาคารอนุรักษ การออกแบบพื้นที่ภายในเพื่อชุมชน ศูนยการ
เรี ย นรู และการออกแบบพิ พิธ ภั ณฑ เนน การจัดระบบขอมูล เพื่อการออกแบบสามารถสัง เคราะห
วิเคราะห และนํามาใชออกแบบได
Interior design and drawing. Solutions to advanced design problems. Old
building renovation in the form of old space renovation or proposal of new spaces for
utilization. Interior design in conservation buildings. Interior space design for
communities, learning centers, and museum design, with a focus on information
system management for design to facilitate synthesis, analysis and application in
design.
110213566

การออกแบบภายใน 6
4(1–6–5)
(Interior Design VI)
วิชาบังคับกอน : 110213565 การออกแบบภายใน 5
Prerequisite 110213565 Interior Design V
การออกแบบและเขียนแบบงานออกแบบภายใน เพื่อประมวลเอาความรู ผูเรียนสนใจ
เฉพาะเรื่อง การศึกษาหัวขอหรือปญหาพิเศษที่ผูออกแบบสนใจ มีประเด็นการศึกษาที่ชัดเจนสามารถ
กําหนดเป าหมาย วั ตถุป ระสงค นิย าม ปญ หาของงานออกแบบ และดําเนิน การแกปญหาโดยการ
ออกแบบได ภายใตการปรึกษาของผูสอน ทําการออกแบบและศึกษาคนควาหาลักษณะแนวความคิดใน
การออกแบบที่ใหม แสดงความกาวหนาของการออกแบบภายใน พรอมทั้งการนําเสนอในเทคนิคการ
นําเสนอขั้นสูง
Interior design and drawing for knowledge. Study of specific topics or
special problems based on learners’ interest. Having clear study issues which lead to
setting of goals, objectives, definitions, and problems of design, and solving problems
through design under the instructor’s supervision. Designing and searching for new
concepts of design. Presentation of interior design progress using advanced techniques.
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110213567

การออกแบบเครื่องเรือน 1
3(1–4–4)
(Furniture Design I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักเกณฑพื้นฐานการออกแบบเครื่องเรือน สัดสวนการใชงาน ที่สัมพันธกับมนุษย และ
มิติ เพื่อเขาใจโครงสรางเบื้องตนของเครื่องเรือนและงานออกแบบภายใน หนาที่ของโครงสรางและ
องคประกอบในงานออกแบบภายใน แบบขยายรายละเอียดและวิธีการกําหนดแบบ วัสดุ อุปกรณที่
นํามาใชในงานออกแบบเครื่องเรือน การเขาไมในลักษณะตางๆ การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช ในการ
ออกแบบเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
Basic criteria for furniture design. Proportion of utilization in relation to
humans and dimension to understand primary structures of furniture and interior
design. Functions of structures and composition in interior design. Details and detail
specifying methods. Materials and equipment used in furniture design. Different types
of wood joints. Adoption of new technologies in design to serve market needs.
110213568

การออกแบบเครื่องเรือน 2
3(1–4–4)
(Furniture Design II)
วิชาบังคับกอน : 110213567 การออกแบบเครื่องเรือน 1
Prerequisite : 110213567 Furniture Design I
วิธีการออกแบบและผลิตเครื่องเรือน ระบบสําเร็จรูป โครงสรางเครื่องเรือนลักษณะ
ต างๆ โดยให สั มพั น ธ กับ พื้ น ที่ ใช ส อย พื้น ที่ หองครัว หองนอน สํานักงาน หองประชุม ปฏิบัติการ
ออกแบบ เขียนแบบ ทําหุนจําลอง ทําตนแบบของเครื่องเรือน
Furniture design and manufacturing methods. Fabrication systems.
Different types of furniture structures to suit utilized spaces, spaces in kitchens,
bedrooms, offices, and meeting rooms. Design operation, drawing, model invention,
and invention of furniture prototypes.
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110213570

การออกแบบนิทรรศการ
3(1-4–4)
(Exhibition Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมาย ที่มาของการจัดนิทรรศการ ประเภทและรูปแบบ การจัดและการวางแผน
การกํ า หนดเรื่ อ งราวในการจั ด แสดง การนํ า เอาเทคนิ ค วิ ธี ต า งๆ มาใช เ พื่ อ เป น พื้ น ฐานในการจั ด
นิทรรศการ ฝกปฏิบัติและสรางความคิดในการออกแบบนิทรรศการ ในขนาดพื้นที่ตางๆ ตั้งแตขนาด
เล็กจนถึงขนาดใหญ เชน พิพิธภัณฑ หรืองานแสดงสินคานานาชาติ โดยจัดวางแผนการในการใชพื้นที่
และรูปแบบใหเหมาะสมกับจุดประสงค และเทคนิคการนําเสนอผลงานแบบตาง เชน การทําหุนจําลอง
Meaning and background of exhibitions, types and forms, management and
planning, and setting exhibition stories. Application of different techniques for organizing
exhibitions. Practicing and generating ideas in exhibition design for various space sizes from
small-sized to large-sized spaces, such as museums or international exhibitions by
planning space utilization and forms to meet the objectives and techniques of design
presentation, such as model invention.

110213572

การวิจัยเพื่อออกแบบและการเตรียมศิลปนิพนธ
3(1–4–4)
(Research for Design and Art Thesis Preparation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การใช ท ฤษฎี ค วามรู เทคนิ ค พื้ น ฐาน และประเภทของการวิ จั ย สภาพป ญ หา
ความสัมพันธของปญหา การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดขอบเขตของการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การใชขอมูลที่เหมาะสม วิธีเขียนโครงการและนําเสนอศิลปนิพนธ การหาความเปนไปไดของ
โครงการ การวิเคราะหโครงการ เปรียบเทียบ การเลือกแนวทางรูปแบบของแนวความคิด เพื่อนําไปสู
การออกแบบ
Application of the Theory of Knowledge, basic techniques and types of
research. Problems and relations of problems. Setting research objectives and scope.
Data collection and appropriate use of data. Project writing and thesis presentation
techniques. Project feasibility determination and project analysis. Comparison and
selection of concepts for design.
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110213573

ฝกงาน
1(240 ชั่วโมง)
(Training)
วิชาบังคับกอน : 110213565 การออกแบบภายใน 5
Prerequisite : 110213565 Interior Design V
นักศึกษาออกฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานราชการ ที่ประกอบกิจการ
ประเภทออกแบบภายใน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาควิชา มีการประเมินผลจาก
ผูควบคุมในสวนของสถานประกอบการ และการตรวจติดตามจากภาควิชา นักศึกษาจะตองทํารายงาน
ประ จําวัน ใหผูควบคุมงานรับรอง พรอมทั้งทําสรุปผลการฝกงานเปนรูปเลมสงภาควิชาเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการฝกงานจํานวน 240 ชั่วโมงทํางาน การวัดและประเมินผลเปน S และ U
Students training in workplaces or government organizations operating
interior design businesses with the approval from the department committee,
assessment from workplace supervisors and monitoring by the department. Writing a
daily report certified by the workplace supervisors, writing a report on training
outcomes and submitting it to the department upon completion of 240 training hours
before being awarded the course grade of S and U.

110213575 ศิลปนิพนธ
9(0–18–9)
(Art Thesis)
วิชาบังคับกอน: 110213572 การวิจัยเพื่อออกแบบและเตรียมศิลปนิพนธ
110213566 การออกแบบภายใน 6
Prerequisite : 110213572 Research for Design and Art Thesis
Preparation
110213566 Interior Design VI
ดําเนินการคนควาและวิเคราะหขอมูลอยางสมเหตุสมผล และเปนขอมูลที่ทันสมัย เปน
หลักวิชาการในปจจุบัน เปนขอมูลอางอิงที่เชื่อถือได เพื่อใหปริญญานิพนธนั้นมีความสมบูรณในงาน
ออกแบบ โดยจะตองประกอบดวยภาคเอกสารคนควา และงานออกแบบภายใน เนื้อหาสาระของงาน
แสดงถึ งความรู ความสามารถที่ เหมาะสม และมีประโยชน ในการประกอบอาชีพเฉพาะสาขา การ
ดําเนินการรายละเอียดของปริญญานิพนธจะเปนไปตามระเบียบที่ภาควิชาฯ กําหนดไว โดยมีอาจารยที่
ปรึกษาควบคุมติดตามผลดําเนินการโดยตลอด
Reasonably researching and analyzing data, which are updated, based on
current theories, and reliable as references to promote effective design discussed in
the thesis, which consists of two main parts, including literature review and interior
design works.. Production of a thesis which displays good and useful knowledge and
skills for professions in the field, whose details are in accordance with the regulations
stipulated by the department, having a thesis supervisor to monitor works.
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110213576

สัมมนาศิลปนิพนธ
1(0–2–1)
(Art Thesis Seminar)
วิชาบังคับกอน : 110213575 ศิลปนิพนธ หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 110213575 Art Thesis or Co-requisite
สัมมนาหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปริญญานิพนธ แลกเปลี่ยนความคิด ความรู และ
ฝกฝนการวิเคราะห วิจารณงานแลวเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมมนา นํามาเรียบเรียงเปนรายงาน
ที่สามารถใชประกอบในการทําศิลปนิพนธ
A seminar in different topics related to the thesis. Exchange of ideas
and knowledge. Practicing analysis and criticism. Collecting data from the seminar and
creating a report as part of the thesis
110213577

การบริหารงานออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Interior Design Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานออกแบบภายใน ขั้ น ตอนการวางแผนงาน
ออกแบบภายใน การประเมินราคางานออกแบบภายใน วิธีการประเมินอาคารหลังการใชงาน การใช
แบบประเมินอาคารหลังการใชงาน ขั้นตอนการทํางานออกแบบภายใน มารยาททางสังคม การพบ
ลูกคา การทํางานในลักษณะรวมกันตามขั้นตอนการทํางานออกแบบภายใน
Study of concepts of interior design management, steps of interior
design planning, interior design cost estimation, methods of evaluating after-use
buildings, application of after-use building evaluation forms, steps of interior design,
social etiquette, customer meeting, and work cooperation based on interior design
steps.

มคอ.2
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3.2 ชื่อ - นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ที่
1

นางสาวสุพัตรา ซวนลิ่ม

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

- Ph.D. (Architectural -มหาวิทยาลัยศิลปากร
Heritage Management
and Tourism)
- สถ.ม.
- สถาบันเทคโนโลยีพระ
(สถาปตยกรรมภายใน) จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
- ค.อ.บ.
- สถาบันเทคโนโลยีพระ
(สถาปตยกรรมภายใน) จอมเกลาเจาคุณทหาร
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ลาดกระบัง
-ปร.ด (บริหารศิลปะและ - มหาวิทยาลัยบูรพา
วัฒนธรรม)
- สถ.ม. (สถาป ต ยกรรม - สถาบันเทคโนโลยีพระ
ภายใน)
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
- ศ.บ. (ออกแบบภายใน) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ

ป
พ.ศ.
2550

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัย
หรือการแตงตํารา)
ตามเอกสาร
หนา 66

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)
ที่มี
ที่จะมีในหลักสูตร
อยูแลว
ปรับปรุง
9
9

2542

57

2

นายฌานกลา ลีระกุล

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาเอก)

2533

2558

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 66-67

9

9

2554

2550

มคอ.2

มคอ.2
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3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ)
ลําดับ

สําเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ – นามสกุล

ที่
3

นายสุรสิทธิ์ แสงสุรยิ ะ

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาเอก)
- สถ.ม. (สถาปตยกรรม
ภายใน)

สถาบัน
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

4

นางสาวมนินทรา ทุมโฆสิต - ศ.ม. (การออกแบบ
ภายใน)
- ศ.บ. (การออกแบบ
ภายใน)

ที่มี
อยูแลว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 67-68

9

9

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 68

9

9

2533

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550

- มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)

58

- ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) - สถาบันเทคโนโลยีพระ
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

ป
พ.ศ.
2542

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัย
หรือการแตงตํารา)

2546

มคอ.2

มคอ.2
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3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ)
ลําดับ

สําเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ – นามสกุล

ที่
5

นางสาววีรยา เอี่ยมฉ่าํ

สถาบัน

- ศ.ม. (การออกแบบภายใน)

- มหาวิทยาลัยศิลปากร

- อส.บ. (เทคโนโลยีศิลป
อุตสาหกรรม)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

- สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ

2546

-สถ.ม. (สถาปตยกรรม
ภายใน)

- สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

2550

- อส.บ. (เทคโนโลยีศิลป
อุตสาหกรรม)

-สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ

2546

ป
พ.ศ.
2555

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)
ที่มี
อยูแลว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 68-69

9

9

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 70

9

9

59

6

นางสาวฐิฏิมา อัมพวรรณ

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาเอก)

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัย
หรือการแตงตํารา)

มคอ.2
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3.2.2 อาจารยผูรวมสอน
ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวนภาพรรณ สุทธะพินทุ

สําเร็จการศึกษาจาก
ตําแหนงทาง
วิชาการ

- ค.อ.ม.
(เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา)

- สถาบันเทคโนโลยีพระ 2535
จอมเกลาพระนครเหนือ

รอง
ศาสตราจารย

ตามเอกสาร
หนา 70

- สถ.บ.
(สถาปตยกรรมภายใน)

- สถาบันเทคโนโลยีพระ 2524
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

สถาบัน

ภาระการสอน (ชม.สัปดาห)
ที่มี
อยูแลว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

6

6

60

ป
พ.ศ.

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัยหรือ
การแตงตํารา

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาเอก)

มคอ.2
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
1

นางสาวจริยา วัฒนกูล

นายชัยณรงค
อริยะประเสริฐ

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาเอก)
- DIPLÔME DETUES
APROFONDIES

สถาบัน

- Universite De
Toulouse Le Mirail,
France
- DIPLÔME DE
- Universite De
DOCTEUR DE
Toulouse Le Mirail,
TROISIEME CYCLE
France
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง
- มหาวิทยาลัย
(สถาปตยกรรมไทย)
ศิลปากร
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
- สถ.บ. (มัณฑนศิลป)
ทหารลาดกระบัง
- ศ.ม.(การออกแบบภายใน) - มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป
พ.ศ.
2530

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัยหรือ
การแตงตํารา

ภาระการสอน (ชม.สัปดาห)

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 70

6

6

ผูชวย
ศาสตราจารย

ตามเอกสาร
หนา 70-71

6

6

2527

61

2

ชื่อ – นามสกุล

สําเร็จการศึกษาจาก

2522

2517
2552

- ศ.บ (การออกแบบภายใน) - มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539

มคอ.2

มคอ.2
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3.2.3 อาจารยพิเศษ (ตอ)
ลําดับ
ที่
3

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาเอก)

สถาบัน

นางสาวศศิธร ศรีเฟองฟุง - ปร.ด (การวางแผนภาค - จุฬาลงกรณ
และเมืองดุษฎีบณ
ั ฑิต)
มหาวิทยาลัย

นางสาวธนพร วรฉัตร

ป
พ.ศ.
2558

- M.Arch.
(ARCHITECTURE AND
PLANING)

- Illinois Institute
2537
of Technology (IIT),
USA

- สถ.บ (สถาปตยกรรม)

-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

2532

- ศ.บ. (การออกแบบ
ภายใน)

- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา เจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

2543

- ศ.บ.(สถาปตยกรรม
ภายใน)

- มหาวิทยาลัยรังสิต

2534

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัยหรือ
การแตงตํารา

ภาระการสอน (ชม.สัปดาห)

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 71

6

6

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 71

6

6
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4

ชื่อ – นามสกุล

สําเร็จการศึกษาจาก

มคอ.2

มคอ.2
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3.2.3 อาจารยพิเศษ (ตอ)
ดับที่
5

นายชยากร เรืองจํารูญ

นายอรรถพล วิบูลยานนท

-ศศ.ม. (การจัดการ
ออกแบบภายใน)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
- มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

ป
พ.ศ.
2558

- ศป.บ (การออกแบบ - มหาวิทยาลัย
ตกแตงภายใน)
กรุงเทพ

2550

- วท.บ. (เทคโนโลยี
- สถาบันราชภัฎสวน
สถาปตยกรรมภายใน) สุนันทา

2546

- ค.อ.บ.
(สถาปตยกรรม
ภายใน)

2536

-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัยหรือ
การแตงตํารา

ภาระการสอน (ชม.สัปดาห)

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 71

6

6

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 71

6

6

63

6

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาเอก)

มคอ.2

มคอ.2
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3.2.3 อาจารยพิเศษ (ตอ)

ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
นายวรวิช รัชตนันทิ

8

นางสาวนลินา องคสิงห

- M.A (MASTER IN
INTERIOR AND LIVING
DESIGN)
- ศ.บ. (การออกแบบ
ภายใน)

สถาบัน

ป

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัยหรือ
การแตงตํารา

ภาระการสอน (ชม.สัปดาห)

- Domus Academy, 2558
Milan, Italy
-มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
2551
เกลาพระนครเหนือ

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 72

6

6

- สถ.ม. (สถาปตยกรรม
ภายใน)

-จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

2545

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 72

6

6

- สถ.บ. (สถาปตยกรรม
ภายใน)

-มหาวิทยาลัยรังสิต

2540

64

7

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาเอก)

สําเร็จการศึกษาจาก

มคอ.2

มคอ.2
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3.2.3 อาจารยพิเศษ (ตอ)

ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาเอก)

นายคมสัน
สกุลอํานวยพงศา

- สถ.บ. (สถาปตยกรรม
ภายใน)

10

นายธัชวิทย
สีบุญเรือง

-Master of Arts
-ศ.บ. (ออกแบบภายใน)

สถาบัน
- มหาวิทยาลัยรังสิต

ป
พ.ศ.

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
การคนควาวิจัยหรือ
การแตงตํารา

ภาระการสอน (ชม.สัปดาห)

2544

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 72-73

6

6

2555

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 73

6

6

65

9

สําเร็จการศึกษาจาก

-Sheffield
University,England

-มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550

มคอ.2
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3. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสรางสรรคของอาจารย
3.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
1) ผูชวยศาสตราจารยฌานกลา ลีระกุล
ผลงานวิจัย
1. ฌานกลา ลีระกุล. “แนวทางการเรียนการสอนเรื่องความคิดสรางสรรค ในวิชา แนวความคิดใน
การออกแบบภายในกรณีศึกษา คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ”, 2560
“Creativity Learning in Interior Design Concept Case Study: Faculty of Architecture and
Design”, 2017
ผลงานสรางสรรค
2012
1. Jewelry Advanced Research And Development (JARAD) Booth - [Jewelry training
center Srinakarintarawiroj University] - at BITEC International Center, Bangna, Bangkok,
Thailand.
2) อาจารย ดร.สุพัตรา ซวนลิ่ม
ผลงานวิจัย
1. สุพัตรา ซวนลิ่ม. “แนวทางการออกแบบตลาด วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี” การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระดับชาติกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 2559 ครั้งที่3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559,
2559
2. สุพัตรา ซวนลิ่ม, สุรสิทธิ์ แสงสุริยะและฐปนพงศ นิวัตรอมรรักษ. “แนวคิดในการออกแบบ
พิพิธภัณฑองคกร กรณีศึกษาศูนยวิจัยขาวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 11-13 พฤษภาคม 2559, 2559
3. สุพัตรา ซวนลิ่ม. “แนวทางการออกแบบตลาด วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี” วารสารการ
ประชุมสัมมนา, 2559
4. สุ พัตรา ซ ว นลิ่ม. “ทางวิช าการระดับ ชาติกลุมมหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ 2559”
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559, 2559
5. สุพัตรา ซวนลิ่ม, สุรสิทธิ์ แสงสุริยะและฐปนพงศ นิวัตรอมรรักษ. “แนวคิดในการออกแบบ
พิพิธภัณฑองคกร กรณีศึกษาศูนยวิจัยขาวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”วารสารการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 11-13 พฤษภาคม 2559,
2559
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6. สุพัตรา ซวนลิ่ม และสุรสิทธิ์ แสงสุริยะ. “การปรับปรุงภูมิทัศนสถานีตํารวจนครบาลประชา
ชื่น” วารสารทางการศึกษาพัฒนาเทคนิคศึกษา. หนา 9-15. ปที่ 27 ฉบับที่ 92 ตุลาคม – ธันวาคม
2557. กรุงเทพฯ: สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2557
7. สุพัตรา ซวนลิ่ม. “สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมในการเขาถึงวัด
เพื่ อ รองรั บ ผู สู ง อายุ ” การประชุ ม วิ ช าการเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 29
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ 24-25ตุลาคม 2556 , 2556
8.. Suanlim, S. December, PSU International Art Workshop 2016, (P.82) , 2016
9. Suanlim, S. “Requirement for Facilities in the Nonthaburi Museum, Old City
Hall Nonthaburi of Elderly and Handicapped” .The 4th International Conference on
Sustainable Energy and Green Architecture Eco Buildings Innovation and Indoor Air
Quality Bangkok, 30-31 March, 2015
3) อาจารยสุรสิทธิ์ แสงสุริยะ
ผลงานทางวิชาการ
1.สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ . “ผลงานบริการวิชาการงานออกแบบปรับปรุงสวนงานบริการวิชาการ
สถอ.มจพ”. , 2559
2. สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ . “ผลงานงานออกแบบแนวคิดพิพิธภัณฑทุงกุลา” , 2559
3. สุ ร สิ ทธิ์ แสงสุ ริ ย ะ . “ผลงานบริก ารวิช าการงานออกแบบหองเรีย นและห งอสอบ
วิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัย มจพ.”,2558
4. สุร สิทธิ์ แสงสุริยะ . “ผลงานบริการวิชาการงานออกแบบแนวคิดหอเกีย รติภูมิมหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ” ,2558
5. สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ . “ผลงานบริการวิชาการงานออกแบบนิทรรศการ มจพ.วิชาการ” ,
2558
6. สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ . “ผลงานบริการวิชาการงานออกแบบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ” , 2558
7. สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ . “ผลงานบริการวิชาการงานออกแบบพิพิธภัณฑศูนยวิจัยขาวรังสิต”,
2557
8. สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ . “ผลงานบริการวิชาการงานออกแบบแบบนิทรรศการวันแม มจพ.” ,
2557
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ผลงานสรางสรรค
1. “SEE THESIS ART WORK SHOP KMUTNB , 2016
2. “FOREST” ART WORK SHOP KMUTNB , 2015
3. “WINDY” ART WORK SHOP KMUTUNB, 2014
4) อาจารยมนินทรา ทุมโฆสิต
ผลงานทางวิชาการ
1. มนินทรา ทุมโฆสิต . “ผลงานการพัฒนารูปแบบศูนยสินคาโอทอป กรณีศึกษาศูนยสินคาโอ
ทอป จังหวัดประจวบคีรีขันธ”, 2559
2. มนินทรา ทุมโฆสิต . “การศึกษาสภาพปญหาของนักศึกษาฝกงาน : กรณีศึกษานักศึกษา
สาขาออกแบบภายใน คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.” , 2558
3. Manintra Tumkosit ,Thidima Umpawan.“Rehabilitation and Conversation to
Sustainable Development of Tab Li's old Community in Ranong.SEGA 05.The 5th
Internation Conference on Sustainable Energy and Green Architecture, Smart
Technologies and Built Environment ,Bangkok.September 27-29”, 2016
4. Manintra Tumkosit ,Thidima Umpawan. “Creative Design to add Value and
Create Identity of Local and OTOP Products of Talumpuk, Thailand.Annual Conference
on Management and Social Science.Kuala Lumper, Malaysia.September 2-4”,2015
5) อาจารยฐิฏิมา อัมพวรรณ
ผลงานวิจัย
1. ฐิ ฎิมา อัมพวรรณ. “ผลงานบริการวิ ชาการ นิทรรศการเกาดานการพัฒนา เกาหน า
นวั ต กรรม เก า คํ า ส อนของพ อ ,มหาวิ ท ยาลั ย เทคโ นโ ล ยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ
กรุงเทพมหานคร”,2560
2. ฐิฎิมา อัมพวรรณ. “นิทรรศการปดทองหลังพระ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร”,2560
3. ฐิฎิมา อัมพวรรณ. “การพัฒนาภาพลักษณสินคาชุมชนและโอทอป ทับหลี จังหวัดระนอง”,
2559
4. ฐิฎิมา อัมพวรรณ. “วิทยากรสัมนาวิชาการระดับประเทศ เรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการ
การดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร”,3-5
สิงหาคม 2558,2558
5. ฐิฎิมา อัมพวรรณ. “การพัฒนาภาพลักษณสินคาชุมชนและโอทอป แหลมตะลุมพุก จังหวัด
นครศรีธรรมราช 2558”,2558
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6. ฐิฎิมา อัมพวรรณ. “ผลงานสรางสรรค มาตุภูมิ.นิทรรศการสรางสรรคกรุงเทพ ครั้งที่ 4 หอ
ศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ,กรุงเพมหานคร.26 พค.-30 มิย. 2558” ,2558
7. ฐิ ฏิ ม า อั ม พวรรณ. “สั ด ส ว นมนุ ษ ย กั บ การใช ง าน.ศู น ย ผ ลิ ต ตํ า ราเรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.กรุงเทพมหานคร”, 2556
8. ฐิฎิมา อัมพวรรณ. “ผลงานวิจัย การศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อการออกแบบสถานฟนฟู
และบําบัดสุขภาพผูสูงอายุ กรณีศึกษาสวนสาธารณะรักษะ-วาริน จังหวัดระนอง”,2555
9. ฐิฏิมา อัมพวรรณ. “การศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่องานออกแบบสถานฟนฟูและบําบัด
สุขภาพผูสูงอายุ กรณีศึกษาสวนสาธารณะรักษะ-วาริน จังหวัดระนอง.วารสารทางวิชาการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพมหานคร ,2555
10. Thidima Umpawan,Manintra Tumkosit .“Rehabilitation and Conversation to
Sustainable Development of Tab Li's old Community in Ranong.SEGA 05.The 5th
Internation Conference on Sustainable Energy and Green Architecture, Smart
Technologies and Built Environment ,Bangkok.September 27-29”, 2016
11. Thidima Umpawan. “Design Guidelines OTOP Exhibition Centre.Case Study
One Tambon One Product Exhibition Kre Isthmus.The 3rd Prachachuen Research
Network National and International Conference.Bangkok Thailand.May 26”,2016
12. Thidima Umpawan, Manintra Tumkosit. “Creative Design to add Value and
Create Identity of Local and OTOP Products of Talumpuk,Thailand.Annual Conference
on Management and Social Science.Kuala Lumper,Malaysia.September 2-4”,2015
13. Thidima Umpawan. “Creative Design : Key Elements to Sustainable local
Business Development.The 4th Internation Conference on Sustainable Energy and
Green Architecture,Eco Building Innovation and Indoor Air Quality.Bangkok.March 3931”,2015
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6) อาจารยวีรยา เอี่ยมฉ่ํา
ผลงานวิจัย
1. วีรยา เอี่ยมฉ่ํา . “พื้นที่เชื่อมตอระหวางองคการขนสงมวลชนกรุงเทพกับบริษัทขนสงจํากัด
:กรณีศึกษาสถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต 2 และสถานีขนสงผูโดยสาร(สายใตใหม) เพื่อรองรับรถ
ประจําทางใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ํา (หัวหนาทีมวิจัย)รูปแบบของปายรถประจําทางบน
ถนนสายหลัก 10 สาย กรุงเทพมหานคร (หัวหนาทีมวิจัย) วาดวยเรื่องพื้น พื้น (ธรรมดา) ของปาย
รอรถประจําทางบนถนนสายหลัก 10 สาย กรุงเทพมหานคร ที่เปนปญหาและอุปสรรคในการออกแบบ
เพื่อคนทุกคน (หัวหนาทีมวิจัย)” , 2558
2. วีรยา เอี่ยมฉ่ํา . “โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงแบบอาคารเรือนนอนสองชั้นเด็กพิการทาง
สมอง CP บานนนทภูมิโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรและผูใชพื้นที่ (วิจัยรวม) โครงการทํา
ผังรวม 3 มิติและแนวทางการปรับสภาพแวดลอมกายภาพเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบานนนท
ภูมิ (วิจัยรวม) คูมือมาตราฐานการนําเสนอเนื้อหาของพิพิธภัณฑแหลงเรียนรูในอาคารสาธารณะดวย
การ ออกแบบที่เปนธรรมสําหรับทุกคน (Universal design)(วิจัยรวม)” , 2556
3.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรวมสอน
1) รองศาสตราจารยนภาพรรณ สุทธะพินทุ
ผลงานทางวิชาการ
นภาพรรณ สุทธะพินทุ . ออกแบบตกแตงภายใน .สสท, กทม.พิมพครั้งที่ 18 , 2558
3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ
1) นางจริยา วัฒนกูล
วิชาที่สอน
1. 110113111 ประวัติศาตรศิลปะ
2. 110213112 ประวัต-ิ วิวัฒนาการเครื่องเรือนและการออกแบบภายใน
2) ผูชวยศาสตราจารยชัยณรงค อริยะประเสริฐ
ผลงานวิจัย
1. ชัยณรงค อริยะประเสริฐ. “หัวหนาโครงการวิจัยสรางสรรคเพื่อออกแบบเพิ่มเติมการ
ตกแตงภายในปรับปรุงภูมิทัศนและลานกิจกรรมรอบอาคารหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฎ”,
2555
2. ชัยณรงค อริยะประเสริฐ. “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบวางผังภูมิทัศน สถาปตยกรรม
และมัณฑนศิลป วัดปาภูลอมขาว อําเภอเขมราฐ, จังหวัดอุบลราชธานี”, 2555
3. ชัยณรงค อริยะประเสริฐ. “หัวหนาโครงการสงเสริมประสบการณสุนทรียะศิลปกรรม
ภาคเหนือตอนบนตามญาณทัศนะของมัณฑนากร” , 2555
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4. ชัยณรงค อริยะประเสริฐ. “หัวหนาโครงการ จุลสัมมนา มัณฑนากรนิทัศนครั้งที่ 3 “การ
ปรับตัวรับวิกฤติธรรมชาติประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาการ สรางสรรคและการตรวจสอบอาคาร
ของมัณฑนากรไทย” The 3rd Thailand’s Interior designer seminar and exhibition (TIDSE)
“Adaptability for the word’s natural crisis AEC., Design Creation’s development and
Building Inspection for Thailand’s Interior Designer.” , 2555
3) ดร.ศศิธร ศรีเฟองฟุง
วิชาที่สอน
110113211 สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 1
4) อาจารยธนพร วรฉัตร
ผลงานวิจัย
1. ธนพร วรฉั ตร. “ผลการจั ด การเรี ย นรู วิ ช าการวิเ คราะห โ ครงการโดยใช แ นวคิ ด แบบ
หองเรียนกลับดานที่มีผลตอความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา” , 2559
2. ธนพร วรฉัตร. “ศักยภาพในการทองเห็นและการใชประโยชนพื้นที่วางในอาคารสิรินธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร” , 2556
5) อาจารยชยากร เรืองจํารูญ
ผลงานวิจัย
1. แนวทางการออกแบบหองปฏิบัติการสถาปตยกรรมตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน กรณี :
คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ,2558
6) อาจารยอรรถพล วิบูลยานนท
ผลงานสรางสรรค
2559
1. โรงละครปจญจลักษณ (KAAN GDH) , 2559
2. ปรับปรุงสนามฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ด, 2559
3. FUSE HOTEL (ระยอง), 2558
4. POP UP CAFÉ LIVING ETC, 2558
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7) อาจารยวรวิช รัชตนันทิ.
1. Amazon Condominium ,2014
2. The Vision Condominium ,2014
3. City Center Condominium ,2014
4. Neo Bankside Penthouse, London Condominium ,2014
5. Zen in the park Condominium ,2013
6. The Cliff Condominium ,2013
7. Paradise Park Condominium ,2013
8. The View Condominium ,2013
9. Centara Pattaya Hotel Hotel ,2012
10. Spa Pattaya Hotel ,2012
8) อาจารยนลินา องคสิงห
ผลงานทางวิชาการ
1. 110113232 ระบบ เทคโนโลยี โครงสรางและความปลอดภัย
2. 110113263 การออกแบบภายใน 3
9) อาจารยคมสัน สกุลอํานวยพงศา
ผลงานสรางสรรค
2560
1. กนกวรรณHome , Chantaburee ,2560
2. Renovate บานงามวงษวาน 19 , BKK ,2560
3. Modern Tropical House , Hua Hin ,2560
4. คลินิกทันตกรรม , Chantaburee ,2560
5. Hoste & Coffee , Lumpang ,2017
6. Heritage Project , G tower BKK ,2017
7. Bedgasm Hostel , Chantaburee ,2017
8. Le tana Hotel , Bangplee ,2017
9. Hommade restaurant , Sinthorn tower ,2016
10. บานคลองบางกอกใหญ , อิสรภาพ 28 ,2558
11. Lastberry coffee , Tiwanon 3 ,2015
12. Paradise shoe shop , SQ1 ,2015
13. Renovate Clinic , chokchai4 ,2015
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14. Nikko cafe , sukhumwit 23 ,2015
15. Renovate prachacuen 33 home , BKK ,2015
10) อาจารยธัชวิทย สีบุญเรือง
ผลงานวิจัย
1. ธั ชวิ ทย สี บุ ญเรื อง . “บทความวิช าการ/สถาปตยกรรมชว งเวลา ยุทธวิธีพัฒ นาเมือง
สถาปตยกรรมชั่วคราว” ,2557
2. ธั ช วิ ท ย สี บุ ญ เรื อ ง. “โครงการวิ จั ย ออกแบบอาคารเรื อ นนอนเด็ ก พิ ก ารทางสมอง
Cerebral Palsy บานนนทภูมิ” , 2556
3. ธัชวิทย สีบุญเรือง. “นําเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาเปลี่ยนภาระเปนพลังสรางสังคม
เพื่อทุกคน” , 2556
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
เนื่องจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณ
ในวิชาชีพทางดานการออกแบบภายในกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงมีวิชาการฝกงาน
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติวิชาชีพ กฎหมายและการควบคุมดานวิชาการและ
ทักษะในการปฏิบัติงานจริง รวมเวลา 240 ชั่วโมง โดยนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชานี้
การประเมินผลรายวิชาเปน S กับ U
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ทําใหเกิดความรูความเขาใจหลักการ
เรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติงานจริงได
4.1.2 มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย ตรงตอเวลา และอดทน ตระหนักถึงความจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และเขาใจตอวัฒนธรรมองคกรได
4.1.3 มีความรูความสามารถในการพัฒนาตอยอดและแกปญหาทางดานการออกแบบภายใน
4.1.4 มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ แ ละสามารถบริ ห ารการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ ผู อื่ น ได ทั้ ง ในด า น
สถาปตยกรรมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4.1.5 มีความสามารถในการแสดงออกและนําความคิดริเริ่มสรางสรรคไปใชประโยชนได
4.2 ชวงเวลา
ฝกงานในภาคการศึกษาฤดูรอน ของชั้นปที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามเวลาทํางานของหนวยงาน โดยใหไดเวลาในการทํางานรวม 240 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การบรรยายกระบวนการทํ าศิล ปนิ พนธ รายละเอียดตามรายวิช าโดยใหนักศึกษาสาขาวิช า
ออกแบบภายใน เสนอโครงการปริญญานิพนธตามหัวขอหรือโจทยภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่
ปรึกษา นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบเอกสารแสดงขอมูลและผลงานการปฏิบัติตามแบบแสดงบนแผน
งานและชิ้นงานหรือผลงานตามกระบวน และผานการประเมินตามขั้นตอนของการทํางานปริญญา
นิพนธ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มีองคความรูจากโครงงานดานการออกแบบ
5.2.1 สามารถเข า ใจในกระบวนการทํ า งานศิ ล ปนิ พ นธ ลัก ษณะการนํา เสนอหั ว ขอ การ
ออกแบบขั้นตอนและวิธีการแกปญหา วิเคราะห แปลความ สรุปและเสนอแนะได
5.2.2 สามารถประยุกตและนําเทคโนโลยีมาใชในการสืบคนขอมูล
5.2.3 เขาใจผลจากการวิเคราะหผลการทดลองแกปญหางานออกแบบทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
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5.2.4 นําไปประยุกตใชกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดความคิดและแนวทางในการพัฒนา
ตอยอดได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
9 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดตารางวันและเวลาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของ
นักศึกษา
5.5.2 จัดเตรี ย มวัส ดุ อุ ป กรณ ครุภัณฑ เครื่องมือ และสถานที่เพีย งพอ เพื่อรองรับ การ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
5.5.3 สนับสนุนบริการวิชาการ การติดตอหนวยงานทั้งภายในและภายนอกดวยขอมูลที่เปน
ประโยชนและเกี่ยวของ
5.5.4 มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการในคณะ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพหัวขอโครงงานศิลปนิพนธ ที่นักศึกษานําเสนอโดยอาจารยประจําวิชา
อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลงานศิลปนิพนธ
5.6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําโครงการศิลปนิพนธ โดยอาจารยที่ปรึกษา
ผานขั้นตอนการสอบและประเมินความกาวหนาทั้งในสวนขอมูลและรูปแบบของผลงาน
5.6.3 ประเมินผลติดตามในแตละขั้นตอนในลักษณะการตรวจหรือขึ้นสอบตามระยะเวลา ที่
กําหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ELO 1 (G)
สามารถใช เ ทคโนโลยี - ส อดแทรกในการเรี ย นการสอน เช น การใส
สารสนเทศในการสืบคนขอมูลในการสื่อสาร รายละเอียดเปนภาษาอังกฤษหรือการนําเสนองานเปน
ได ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง ภาษาอังกฤษ เปนตน
ทางการพูด การเขียน และการนําเสนอโดย - ในหมวดวิชาหลัก และหมวดเทคโนโลยี
ใช เ ทคโนโลยี ใ นการออกแบบและเพื่ อ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไป
ELO 2 (G)
วิเคราะหขอมูลและแสดง -สอดแทรกในหมวดวิชาหลักในการคํานวนหาพื้นที่ระยะ
ความสั ม พั น ธ ข องข อ มู ล โดยใช ค วามรู ในการออกแบบรวมทั้งรายวิชาเทคโนโลยีดวย
พื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ
ELO 3 (S)
มี ความรู และเข า ใจหลั ก -มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน
องค ป ระกอบทางศิ ล ปะและสุ น ทรี ย ภาพ
ความงาม รวมทั้งประวัติศาสตรทางศิลปะ
และประวัติศาสตรเครื่องเรือน
ELO 4 (S)
ประเมินศักยภาพของผูรับ -มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าพื้ น ฐานและ
การนํ า เสนอและสามารถเลื อ กใช เ ทคนิ ค รายวิชาสนับสนุน
และทั กษะดานการถายทอด เชน พื้นฐาน
การวาดเส น ลงสี การเขี ย นแบบ การใช
คอมพิ ว เตอร ใ นการนํ า เสนอ ความรู
ความคิด และสาระที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ
วิชาชีพสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลปทั้ง 2
มิติ และ 3 มิติ ไดอยางเหมาะสม
ELO 5 (S)
วิ เ คราะห ก ารออกแบบ -จัดการเรียนการสอนโดยเนนความตองการพื้นฐานทั้ง
สภาพแวดลอมในอาคารตั้งแตอาคารที่พัก ในอาคารที่พักอาศัยและอาคารสาธารณะในหมวดวิชา
อาศั ย จนถึ ง อาคารขนาดใหญ แ ละอาคาร หลัก
สาธารณะที่ สั ม พั น ธ กั บ ป จ จั ย ของมนุ ษ ย
เชน ขนาดสัดสวน ตลอดจนผูที่มีขอจํากัด
ทางรางกาย สามารถเลือกใชวัสดุและการ
ประกอบติ ด ตั้ ง ที่ เ หมาะสมโดยคํ า นึ ง ถึ ง
กฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติวิชาชีพ
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ELO 6 (S)
ปฎิ บั ติ ต ามบทบาทและ
หน า ที่ ใ นขอบเขตวิ ช าชี พ และสามารถ
ทํ า ง า น ร ว ม กั น เ ป น ที ม กั บ ก ลุ ม ค น
ห ล า ก ห ล า ย วิ ช า ชี พ ด ว ย ม า ร ย า ท
จรรยาบรรณและจิตสํานึก

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

- การทํางานเปนทีมในชั้นเรียน
- การแบงงานตามบทบาทในวิชาชีพ
- การจัดการสัมมนาทางการออกแบบภายใน
- การเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญดานออกแบบภายในมาให
ความรูเพิ่มเติม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม มีดังนี้
(1) เข า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มี วิ นั ย ตรงต อ เวลา รับ ผิ ด ชอบต อตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบีย บและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเ คราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางการออกแบบ
ภายในตอองคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมและการออกแบบภายใน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม มีความเปนผูนํากลุมและผูตามที่ดี มีความ
ซื่อสัตยและเสียสละ ไมทุจริตในการสอบหรือลอกงานของผูอื่น เปนตน ใหอาจารยผูสอนสอดแทรก
เรื่ องคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมในการสอนรายวิช า รวมทั้งใหมีการจัดกิจ กรรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม เชน การยกยองและใหรางวัลแกนักศึกษาที่ทําดี เสียสละและทําประโยชนแกสวนรวม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิ น จากการตรงตอเวลาในการเขาเรีย น ความรับ ผิดชอบรว มกัน ตอการ
ทํางานเปนทีมและเดี่ยว
(2) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบหรือการลอกงานผูอื่นมาสง
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(3) ประเมินจากรายงานหรือผลงานวิชาการที่มีการนําเสนอผลงานของตนเองและ
อางอิงของผูอื่นอยางถูกตอง
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจในพื้นฐานของสาขาวิชาออกแบบภายในอยางกวางขวาง
และเปนระบบเพื่อประยุกตใชกับงานทางดานการออกแบบภายในที่เกี่ยวของ
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาสาระของสาขาวิชาดานการออกแบบภายใน
(3) สามารถบูรณาการความรูในในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของได
อยางเหมาะสม
(4) สามารถใชความรูวิเคราะหไดอยางเปนระบบและแกไขปญหาดวยวิธีที่เหมาะสม
รวมถึงประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม
(5) สามารถใชความรู หลักการ ทฤษฎี และทักษะในสาขาวิชาของตน ไปประยุกต
แกไขปญหาในงานจริงไดอยางเหมาะสม
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
มีการเรียนการสอนที่เปนไปตามหลักสูตรครอบคลุมวิชาในสาขาวิชาออกแบบภายใน
ทั้งการบรรยายทางทฤษฎี การทํารายงานหรือโครงงานในบางรายวิชา การสัมมนาโดยการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง และการทําปริญญานิพนธ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการเขาฟงสัมมนาเชิงวิชาการที่จัดใหมี
โดยผูทรงคุณวุฒิมาเปนผูบรรยายพิเศษ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ
(1) การสอบยอย
(2) การสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ กลางภาคและปลายภาคเรียน
(3) ประเมิ น จากรายงาน โครงงาน หรืองานออกแบบที่มอบหมายให ทําในแตล ะ
รายวิชา
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการได
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(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานการออกแบบภายในไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
ในการออกแบบหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ บูรณาการความรูแลวนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดตามความเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทยที่
งายและเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
(2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ
จําลอง
(3) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญ ญา ใหไดฝกคิด
วิเคราะหสังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิม และพัฒนาความรูออกไปไดหลายทาง
(4) จัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลางในแตละรายวิชา โดยใหนักศึกษาได
อภิปรายแสดงความคิดเห็น ฝกฝนการคนควาหาขอมูลหรือทําโครงงานยอย
(5) การสอนอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย เชน รายงาน การนําเสนอรายงาน
หรือโครงงานในชั้นเรียน ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญาประเมิน
รายงานผลงานออกแบบที่แสดงแนวความคิดที่หลากหลาย รวมทั้งประเมินจากผลงานการทําปริญญา
นิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและความแตกตางทางวัฒนธรรม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลองกับ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
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(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับบุคคลอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสภาวะสิ่งแวดลอม
ตอสังคม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานงานกับผูอื่น โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียนและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอในชั้น
เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ ครบถวน ชัดเจนตรงประเด็นของ
ขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเ คราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอยางเหมาะสม และมีทักษะการใช
คอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) สามารถวิเคราะห แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
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(4) มีทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด ฟง อาน เขีย น และการสื่ อความหมายได อยางมี
ประสิทธิภาพ
(5) สามารถระบุ เข า ถึ ง และคั ด เลื อ กแหล งข อ มู ล ความรู ที่ เ กี่ย วข องจากแหล งข อ มู ล
สารสนเทศ สามารถติ ด ตามความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ก ารออกแบบภายใน นวั ต กรรม และ
สถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะดังกลาว อาทิ
การทํารายงาน การนําเสนองานวิจัยที่นาสนใจในวิชาสัมมนา และการนําเสนอผลงานปริญญานิพนธ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแตละรายวิชา เชน รายงานการนําเสนอผลงานการ
ออกแบบ รวมถึงประเมินจากการทําปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ
2. มีความซื่อสัตรย สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
3. มีภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม
4. มีวินัย ตรงตอเวลา
5. เคารพกฎ ระเบียบและขอบังคับ ขององคกร
2. ความรู
1. รูหลักการ แนวคิด และทฆษฎีพื้นฐาน
2. สามารถใชความรูในการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ
3. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง
4. สามารถนําความรู หลักการ และทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
5. สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
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3. ทักษะทางปญญา
1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ
2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห สังเคราะหขอมูลขาวสารได
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถปรับใชองคความรูไดอยางเหมาะสม
4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหาที่เหมาะสมได
5. สามารถบูรณาการความรูแลวนําไปปฎิบัติในชีวิติประจําวันไดตามความเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และทํางานรวมกับผูอื่นได
3. เขามาและยอมรับถึงความแตกตางระหวางบุคคล และความแตกตางทาง
วัฒนธรรม
4. รักษาชื่อเสื่องของตนเอง ครอบครัว และองคกร
5. ใชทรัพยากรอยางประหยัด และปฎิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเทคนิคทางการคํานวณ และนําไปใชอยางสมเหตุสมผล
2. สามารถวิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟง อานและเขียนไดอยางมีประสิทธ
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3.2 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มี วิ นั ย ตรงต อ เวลา รับ ผิ ด ชอบต อตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบีย บและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเ คราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางการออกแบบ
ภายในตอองคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมและการออกแบบภายใน
3.2.2 ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจในพื้นฐานของสาขาวิชาออกแบบภายในอยางกวางขวาง
และเปนระบบเพื่อประยุกตใชกับงานทางดานการออกแบบภายในที่เกี่ยวของ
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาสาระของสาขาวิชาดานการออกแบบภายใน
(3) สามารถบูรณาการความรูในในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของได
อยางเหมาะสม
(4) สามารถใชความรูวิเคราะหไดอยางเปนระบบและแกไขปญหาดวยวิธีที่เหมาะสม
รวมถึงประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม
(5) สามารถใชความรู หลักการ ทฤษฎี และทักษะในสาขาวิชาของตน ไปประยุกต
แกไขปญหาในงานจริงไดอยางเหมาะสม
3.2.3 ทักษะทางปญญา
(1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการได
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแก ไขปญ หาดานการออกแบบภายในได อยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
ในการออกแบบหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและความแตกตางทางวัฒนธรรม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลองกับ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับบุคคลอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสภาวะสิ่งแวดลอม
ตอสังคม
3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอยางเหมาะสม และมีทักษะการ
ใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) สามารถวิเคราะห แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟง อาน เขียน และการสื่อความหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(5) สามารถระบุ เข า ถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ย วของจากแหลงขอมูล
สารสนเทศ สามารถติ ด ตามความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ก ารออกแบบภายใน นวั ต กรรม และ
สถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กําหนดผลการเรียนที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELO) ของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร แบงออกเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังดานความรูและ
ทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome : S) และผลการเรียนรูที่คาดหวังดานความรูและทักษะทั่วไป
(Generic Outcome : G) แสดงรายละเอียด ดังนี้
ELO 1 (G)
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลในการสื่อสารไดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งทางการพูด การเขียน และการนําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีในการออกแบบและเพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไป
ELO 2 (G)
วิเคราะหขอมูลและแสดงความสัมพันธของขอมูลโดยใชความรูพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรและสถิติ
ELO 3 (S)
มีความรูและเขาใจหลักองคประกอบทางศิลปะและสุนทรียภาพ ความงาม
รวมทั้งประวัติศาสตรทางศิลปะและประวัติศาสตรเครื่องเรือน
ELO 4 (S)
ประเมินศักยภาพของผูรับการนําเสนอและสามารถเลือกใชเทคนิคและทักษะ
ด า นการถ า ยทอด เช น พื้ น ฐานการวาดเส น ลงสี การเขี ย นแบบ การใช
คอมพิวเตอรในการนําเสนอ ความรู ความคิด และสาระที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลปทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ไดอยาง
เหมาะสม
ELO 5 (S)
วิเคราะหการออกแบบสภาพแวดลอมในอาคารตั้งแตอาคารที่พักอาศัยจนถึง
อาคารขนาดใหญและอาคารสาธารณะที่สัมพันธกับปจจัยของมนุษย เชน
ขนาดสัดสวนตลอดจนผูที่มีขอจํากัดทางรางกาย สามารถเลือกใชวัสดุและ
การประกอบติดตั้งที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ
วิชาชีพ
ELO 6 (S)
ปฎิบัติตามบทบาทและหนาที่ในขอบเขตวิชาชีพและสามารถทํางานรวมกัน
เป น ที ม กั บ กลุ ม คนหลากหลายวิ ช าชี พ ด ว ยมารยาท จรรยาบรรณและ
จิตสํานึก
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2. ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5
(G)
(G)
(S)
(S)
(S)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาของความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละ
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงได
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพกฎระเบียบ และขอบังคับของ
องคกรและสังคม
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางดานสถิติและการ


ประกันภัย รวมถึงเทคโนโลยีตอบุคคล องคกรและสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ดานความรู
(1) ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในรายวิชาที่ศึกษา





(2) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม





(3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ



(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริง


(5) สามารถบูรณาการความรูรวมกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ELO 3
(S)

ELO 4
(S)

ELO 5
(S)

ELO 6
(S)
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ดานทักษะทางปญญา
มีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ
สามารถวิเคราะห และสรุปประเด็น
มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
สามารถนําความรูมาปรับใชไดอยางเหมาะสม
สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอื่น ๆ แลวนําไปปฏิบตั ิใชในชีวิตประจําวัน
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและทํางานรวมกับผูอื่นได
เขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและความคิด
สามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่น
ทักษะในการโนมนาวบุคคลใหสามารถทํางานรวมกัน
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข
สามารถนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะหและแกปญหา
สามารถนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อสารความหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ELO
2(G)
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(4)
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5.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ELO
1(G)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต ร มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ ใช ใ นการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการตรวจสอบ
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
1) สภาวะการณไดงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขา สัมภาษณ หรือ การส งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาที่อื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขา
ศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
5) การประเมิ นจากนักศึกษาเก าที่ไปประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มี การปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเปน ครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน และใหความเขาใจในเรื่องของบทบาทและหนาที่
ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.2 ทางภาควิชาจะมีการชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับอาจารยผูมาปฏิบัติงานใหมไดรับ
ทราบ ไดแก กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย คูมือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย ปรัชญา
ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น และพั น ธกิ จ ของคณะ รวมทั้ ง รายละเอี ย ดหลั ก สู ต รซึ่ ง แสดงถึ ง ปรั ช ญา
ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูมือนักศึกษา คูมืออาจารย เปนตน
นอกจากนี้แลวยังมีการชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับรายละเอียดรายวิชาที่อาจารยใหมตองมา
รับผิดชอบ ภาระหนาที่สอน ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธการสอน
และการประเมินผล
1.3 ทางภาควิชาจะมีการมอบหมายอาจารยพี่เลี้ยงซึ่งไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาภาควิชาใหทํา
หนาที่เปนผูใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการสอน การประเมินผลนักศึกษา รวมถึงการปฏิบัติตัวในการอยู
รวมกันในมหาวิทยาลัย พรอมทั้งติดตามผลการทํางานของอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในตําแหนงอาจารยใหมีกระบวนการใหความรูเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
ตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหคณาจารยไดรับการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพและ
วิชาการตามสายงาน ไดแก
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 การจัดการฝกอบรมคณาจารยในภาควิชาในดานการจัดการเรียนการสอน เพื่อแนะนํา
กลยุทธการสอน วิธีการสอน การวัดผลและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทั้งนี้ ไดรับ
ความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา
2.1.2 การจัดการประชุมในหมูคณาจารยในภาควิชาโดยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล เอกสาร
เสนอแนะแนวทางการเรียนรู ประสบการณ พรอมถึงการอภิปรายปญหา และแนวทางการแกไข
ปญหาดังกลาว เพื่อจะไดเปนการรับรูถึงปญหาและนําไปสูการแกไขไดทันทวงที
2.1.3 การจัดการเรียนการสอนจะใหอาจารยใหมและอาจารยเกาสอนรวมกัน ทั้งนี้เพื่อให
อาจารยใหมไดเรียนรูวิธีการสอน การถายทอด และการวัดและประเมินผลของอาจารยผู มี
ประสบการณการสอน โดยใหอาจารยใหมนําแนวทางการสอนดังกลาวไปปรับใชในการสอนของตนเอง
ตอไป
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 การสนั บ สนุ น ให ค ณาจารย ไ ด รั บ การฝ ก อบรม ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ
ประชุมสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวของกับการออกแบบภายในเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู
2.2.2 การสนับสนุนใหคณาจารยไดรับการฝกอบรมการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและการ
เขียนบทความวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 การสนับสนุนใหคณาจารยมีการทํางานวิจัยรวมกันกับคณาจารยในคณะหรือมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารยใหเพิ่มยิ่งขึ้นตอไป
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร จะประกอบไปด ว ย 2 องค ป ระกอบ ดั ง นั้ น (1)
องค ประกอบที่ 1 การกํ า กับ มาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับ หลักสูตร เปน การดําเนิน การ
ประกัน คุ ณภาพหลั กสู ตรตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องเปน
ประจํา เพื่อใหมั่นใจวาไดดําเนินการตามการประกันคุณภาพชั้นต่ํา และ (2) องคประกอบที่ 2 การ
ดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาจะดําเนินการดวยการใชเกณฑการประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)
ระดับหลักสูตรที่มีสาระหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based Education (OBE) มุง
สัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) และการประเมิน 7 ระดับ
1. การกํากับมาตรฐาน
ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจาการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยกําหนดให
1.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการ
ที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชน เดีย วกับอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวนอยางนอย 5 คน
1.3 อาจารย ผู ส อน อาจเป น อาจารยป ระจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิขั้น ตําปริญ ญาโทหรือ
เทียบเทาหรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาชาวิชาที่สัมพันธหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน
ในกรณี ที่มีอาจารย ประจํ าที่ มีคุณวุฒิปริญญาตรีห รือเทียบเทาและทําหนาที่อาจารยผูสอน
กอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใชใหสามารถทําหนาที่อาจารย
ผูสอนตอไปได
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ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจจะไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป
1.4 การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานปที่ 6)
2. บัณฑิต
มีการสํารวจ ติดตาม คุณภาพบัณฑิต ในหัวขอดังตอไปนี้
2.1 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา (Success Rate)
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติตามคุณลักษณะ 5 ดาน คือ
2.3.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.3.2 ดานความรู
2.3.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นักศึกษา
3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ในขอใดขอหนึ่ง
3.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาโยธา สาขาสิ่งกอสราง
สาขาศิ ล ป ป ระยุ ก ต สาขาช า งเทคนิ ค สถาป ต ย สาขาช า งเคหภั ณ ฑ จากสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.1.2 เป น ผูสํ า เร็ จการศึ กษาระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถาบัน การศึกษาซึ่ง
กระทรวงศึกษาการรับรอง
3.2 การคัดเลือกนักศึกษาเขารับการศึกษาผานทางการสอบเขงขันแบบสอบตรง สอบแอดมิชชัน
(Admission) และการคัดเลือกผานระบบโควตา
3.3 ภาควิชาเปดรายวิชาใหกับนักศึกษาในแตละชั้นปสอดคลองกับภาระการเรียนที่ระบุในหลักสูตร
3.4 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการ
เรียนวิชาโครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) และโครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) สามารถ
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยที่ปรึกษาจะกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office
Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายอยางเปนระบบ
3.5 การอุทธรณของนักศึกษา
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กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
ผลคะแนนจากฝายวิชาการของคณะ
3.6 แนวทางการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเปนขอไดดังนี้
3.6.1 ควรเชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญจากภาคธุร กิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีป ระสบการณตรงใน
รายวิชาตาง ๆ มาเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
3.6.2 ควรมี ผู ช ว ยสอนประจํ า ห อ งปฎิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ฮาร ด แวร ซอฟต แ วร
และระบบ
3.6.3 สงเสริมใหนักศึกษามีการรวมกิจกรรมการแขงขันเพื่อเพิ่มทักษะดานวิชาการหรือวิชาชีพ
4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียนและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และมีระดับ
คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษไดคะแนนขั้นต่ําตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับการบรรจุจะบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2558 โดย
อาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
4.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมานของหลักสูตร
4.1.3 มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 มีการกํากับดูแล
4.2.1 มีบุคลากรเพียงพอที่จะทํางานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในหลักสูตร
4.2.2 มีการกํากับดูแลความรับผิดชอบตองานในหนาที่ของบุคลากร
4.2.3 มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการมอบหมายงาน
4.3 การพัฒนาอาจารย
สนั บ สนุ น ให อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ตร อาจารยป ระจํา หล ักสู ตร อาจารยผู ส อน และ
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ไดรวมสัมมนา ฝกอบรม ดูงาน เพื่อรับวิทยาการใหม ๆ ในวิชาชีพ เพิ่ม
ศักยภาพดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยรว มปฎิบัติงานกับหนวยงานวิชาชีพที่
เกี่ยวของ เพื่อนําผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอน สรางแรงจูงใจในการทํางานผลงานทางวิชาการ
โดยอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ จะตอง
มีการสร า งผลงานทางวิ ช าการที่ไม ใชสว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ ปริญ ญาอยางนอย 3 รายการ
ในรอบ 5 ป ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย อาจารยผูสอนจะตองมีการสราง
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง
ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง
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4.4 การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน การสอน ประเมินผล และใหความ
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูต ร
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลัดสูตร
(Expected Learning Outcomes) และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
4.5 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ
อาจารยพิเศษหรือผูบรรยายพิเศษนั้นไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองมีคุณสมบัติ
ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า ในสาขาวิ ช าการจัด การ หรื อเทคโนโลยี การผลิต หรือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 การกํากับดูแลหลักสูตร
5.1.1 มีผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกํากับดูแลหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป เพื่อใชในปที่ 6
5.1.3 ผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
5.1.4 ผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
5.1.5 ตลาดแรงงานมีสวนรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
5.1.6 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอยางเปนระบบโดยผูเรียน
5.1.7 มีการนําขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับ ดูแล พิจารณาการวางระบบผูสอนในแตละ
รายวิชาโดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัย
ของอาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชานั้น ๆ
5.2.2 มีการกระตุนใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ และสนับสนุนใหเกิดการเรียนเพื่อการ
เรียนรู
5.2.3 มีการกําหนด ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ. 3 และ มคอ.4
เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง
5.2.4 มีการกํากับ ติดตามการทําปริญญานิพนธ
5.3 การประเมินผูเรียน
5.3.1 มีการประเมินตั้งแตการรับเขา การติดตามความกาวหนาระหวางศึกษา และเมื่อสําเร็จ
การศึกษา
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5.3.2 การประเมินสะทอนผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ
มคอ.7)
5.3.3 อาจารยในภาควิขา มีสวนรวมในการพิจารณาระดับคะแนนในแตละรายวิชา
5.3.4 มีการประเมินการทําปริญญานิพนธ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทุกชั้นป เพื่อใหคําปรึกษานักศึกษาที่มีปญหาในดานการเรียน
ตลอดจนปญหาสวนตัวอื่น ๆ โดยการใหคําปรึกษาอาจเปนการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เครือขายสังคม หรือการเขาพบเพื่อขอคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาทุกคนจะตองกําหนด
ชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาที่จะเขามาปรึกษา
6.2 การบริหารงบประมาณ
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบจัดสรรงบประมาณประจําปและเงินรายได เพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน โดยการบริหารงบประมาณเปนไป
ตามระเบียบ/ประกาศ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
6.3.1 มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมีสํานัก
หอสมุดกลาง ที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและการดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน
6.3.2 ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มี ห นั งสื อ ตํ าราเฉพาะทางในส ว นคณะสถาปต ยกรรมและการ
ออกแบบ มีหองสมุดเพื่อบริการหนังสือ ตําราหรือสารสารเฉพาะทาง
6.3.3 มีการจัดสื่อสารสอนอื่น เพื่อใชป ระกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร ระบบเครือขายไรสาย เปนตน ประจําอยูในทุกหองเรียนของวิทยาลัยอยาง
เพียงพอ
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มี ก ารประสานงานกั บ สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง ในการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ ตํ า รา สิ่ ง พิ ม พ ว ารสาร
ฐานขอมูลเพื่อการสืบคนแหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ เพื่อบริหารใหอาจารยและนักศึกษาได
คนควา และใหประกอบการเรียน การสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอและรายชื่อ หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน
6.5 มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรที่ใช
ประกอบการเรียนการสอนที่พรอมใชปฎิบัติงาน
6.6 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรประจําหองเรียนของคณะ
ผู รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ตรจะสํ า รวจความเพี ย งพอของทรัพ ยากรการเรีย นการสอนในทุก ภาค
การศึกษาดวยแบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อ
จัดทํางบประมาณในแตละปในการจัดหาทรัพยากรใหพอเพียงตอความตองการในการเรียนการสอน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้และเปาหมาย
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1.อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
√
√
√
√
√
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2.มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี)อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม(ถามี)ตามแบบ มคอ.
5และมคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4(ถามี)อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8.อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
ตัวบงชี้และเปาหมาย
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
√
√

มคอ.2
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คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบงชี้ (ตัว)

-

-

-

-

√

9

10

10

11

12

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุ มวิ ช าการของอาจารยในภาควิช า เพื่อ แลกเปลี่ย นความคิดเห็น และขอ
คําแนะนํา/ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการสอนที่ใช โดยใช
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
1.1.3 ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การทํา
กิจกรรม และผลการสอบทั้งการสอบยอย สอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและ
ประเมินผล
1.2.2 การประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินโดยนักศึกษาปจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
2.1.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในภาคปลายกอนจบการศึกษา โดยใช
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย โดยฝายกิจการนักศึกษาของคณะ
2.1.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา โดยใชแบบสอบถาม หรือการจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่
เหมาะสม
2.2 ประเมินโดยนายจาง และ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ นคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ผ ลการดําเนินงานที่ระบุ ไวในหมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามระบบและ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง
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มคอ.2

4.1 ทบทวนโดยอาจารยประจําวิชา
อาจารยประจําวิช าทบทวนผลการประเมินประสิทธิผ ลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหวางภาค ปรับปรุงทันทีจากขอมูลที่ไดรับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
รายวิชาเสนอหัวหนาภาควิชาผานอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 ทบทวนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7
จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา
4.2.2 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จาก
รางรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใชในรอบการศึกษาตอไป จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
เสนอตอคณบดี
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ภาคผนวกหมายเลข 1
แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร

มคอ.2

มคอ.2

39
3. แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของการศึกษาในหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2
08010XXXX 3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 3
08XXXXXX
3(3-0-6)
วิชาเลือก
ในกลุมวิชาภาษา

ภาคการศึกษาที่ 4
0801030XX 3(3-0-6)
วิชาเลือก
ในกลุมวิชาภาษา

ภาคการศึกษาที่ 5
08XXXXXXX 3(3-0-6)
วิชาเลือก
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษาที่ 6
110213565 4(1-6-5)

ภาคการศึกษาฤดูรอน
110213573 1(0-240-0)

การออกแบบภายใน 5

ฝกงาน (240 ชั่วโมง )

08010XXXX

08XXXXXXX 1(0-2-1)
วิชาเลือก
ในกลุมพลศึกษา

0801030XX

08XXXXXXX 1(0-2-1)
วิชาเลือก
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

110213412 3(3-0-6)

110213570 3(1-4-4)

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประวัติ -วิวัฒนาการเครื่องเรือน

การออกแบบนิทรรศการ

08XXXXXXX
1(0-2-1)
วิชาเลือก
ในกลุมพลศึกษา

08XXXXXXX 3(3-0-6)
วิชาเลือก
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

08XXXXXXX 3(3-0-6)
วิชาเลือก
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

110213411 3(3-0-6)
ประวัติศาสตรศิลปะ

110213516 3(2-2-5)
แนวความคิดในการ

110213431

สัดสวนมนุษยกับการใชงาน

110213511 3(2-2-5)
สถาปตยกรรม
เพื่อการออกแบบภายใน 1

110213512 3(2-2-5)
สถาปตยกรรม
เพื่อการออกแบบภายใน 2

110213531 3(2-2-5)
การใชแสงใน
งานออกแบบภายใน

110213461
3(1-4-4)
พื้นฐานการวาดเสน
และลงสี

110213514 3(3-0-6)
วัสดุเพื่อ
การออกแบบภายใน

110213515 3(3-0-6)
กระบวนการออกแบบ
ภายใน

110213462

110213561

110213562

3(3-0-6)

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา

3(2-2-5)

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา

3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 7
110213517 3(3-0-6)
การประกอบวิชาชีพ
110213566 4(1-6-5)
การออกแบบภายใน 6

ภาคการศึกษาที่ 8
1.1E+08 9(0-18-9)
ศิลปนิพนธ
1.1E+08
1(0-2-1)
สัมมนาศิลปนิพนธ

และการออกแบบภายใน

ออกแบบ

110213576 3(2-2-5)
การบริหารงาน
ออกแบบภายใน

110213549 3(2-2-5)

110213XXX 3(X-X-X)

โปรแกรมการนําเสนองาน
แบบ 3 มิติ

วิชาเลือกเสรี

ระบบ เทคโนโลยี
โครงสรางและความปลอดภัย
ในงานออกแบบ

110213564 4(1-6-5)

110213XXX 3(X-X-X)

การออกแบบภายใน 4

วิชาเลือกเสรี

110213533 3(2-2-5)

110213XXX 3(2-2-5)
วิชาเลือก

110213572 3(1-4-4)
การวิจัยเพื่อออกแบบ
และการเตรียม
ศิลปนิพนธ
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ภาคการศึกษาที่ 1
0XXXXXXX
3(X-X-X)
วิชาเลือกในกลุม
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

110213532 3(2-2-5)

3(1-4-4)

4(1-6-5)

พื้นฐานการออกแบบ

การออกแบบภายใน 1

110213463
3(1-4-4)
พื้นฐานศิลปะไทย

การออกแบบเครื่องเรือน 1

110213567

3(1-4-4)

4(1-6-5)

การออกแบบภายใน 2
110213568

3(1-4-4)

คอมพิวเตอรชวยออกแบบ

110213563 4(1-6-5)

XXXXXXXX

3(X-X-X)

การออกแบบเครื่องเรือน 2

การออกแบบภายใน 3

วิชาเลือกเสรี

110213464
3(1-4-4)
การเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องตน

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 5

ภาคการศึกษาที่ 6

ภาคฤดูรอน

ภาคการศึกษาที่ 7

ภาคการศึกษาที่ 8

22(XX-XX-XX)

20(13-14-33)

22(16-12-38)

20(13-14-33)

22(XX-XX-XX)

16(XX-XX-XX)

1(240 ชั่วโมง)

10(5-10-15)

10(0-20-10)

มคอ.2

รวมหนวยกิตในแตละภาคการศึกษา
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ภาคผนวกหมายเลข 2
รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร

มคอ.2

110

มคอ.2

2 โครงสรางรหัสวิชาของคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนเลข 9 หลัก
แทนคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
แทนภาควิชาภาควิชาสถาปตยกรรม
แทนสาขาวิชา
- ออกแบบภายใน
- สถาปตยกรรม
แทนระดับการศึกษา : ระดับการศึกษา
แทนกลุมวิชา
- วิชาเลือกเฉพาะดาน
- กลุมวิชาพื้นฐาน
- กลุมวิชาชีพ
แทนสาขาวิชา
- วิชาทฤษฎี
- วิชาประลอง
- วิชาปฏิบัติ
- วิชาบริการ

ใชเลข 11
ใชเลข 02

ใชเลข
ใชเลข
ใชเลข
ใชเลข

xx xx x x x xx

รหัสกํากับจํานวนหนวยกิต และจํานวนชั่วโมงที่ใชศึกษา ใชระบบและความหมายดังนี้
จํานวนหนวยกิต
จํานวนชั่วโมงทฤษฎี
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติและประลอง
จํานวนชั่วโมงศึกษาคนควาดวยตนเอง
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x (x-x-x)
(รหัสวิชา)
(ชื่อวิชา)

ใชเลข
ใชเลข

1
2

ใชเลข
ใชเลข
ใชเลข

3
4
5

11 - 29
31 - 59
61 - 89
91 - 99
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ภาคผนวกหมายเลข 3
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและตรวจสอบหลักสูตร

มคอ.2

112

มคอ.2

113

มคอ.2
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ภาคผนวกหมายเลข 4
รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
ฉบับป พ.ศ. 2555

มคอ.2

115

รายละเอียด
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบภายใน
ฉบับป พ.ศ. 2555

ภาควิชาสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

มคอ.2

116

มคอ.2

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบภายใน ฉบับป พ.ศ. 2555
ภาควิชาสถาปตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

1. หลั กสู ตรฉบั บ ดั งกล า วนี้ ได รับ ความเห็น ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
3. หลั กสู ตรปรั บปรุ งแก ไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 ตั้งแตภ าคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 ปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.2 ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความทันสมัย
ของวิชาชีพการออกแบบภายใน
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 ปรับเปลี่ยนโครงสรางแบงกลุมหมวดวิชาเฉพาะ ยายกลุมบางรายวิชา เพื่อใหตรงกับ
เกณฑสภาสถาปนิก ดังตาราง
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ปรับเปลี่ยนโครงสรางการแบงกลุมหมวดวิชาเฉพาะ ยายกลุมบางรายวิชา เพื่อใหตรงกับเกณฑ
สภาสถาปนิก ดังตาราง
หลักสูตรเดิม
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
วิชาบังคับ
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กลุมวิชาพลศึกษา
วิชาเลือก
เลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ข. กลุมวิชาชีพ
ข1. หมวดวิชาหลัก
ข2. หมวดวิชาเทคโนโลยี
ข3. หมวดวิชาสนับสนุน
ค. วิชาเลือกเฉพาะดาน
ง. วิชาฝกงาน
หมวดวิชาเลือกเสรี

12
3
3
2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

10 หนวยกิต
107 หนวยกิต
21 หนวยกิต
79 หนวยกิต
45 หนวยกิต
25 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
1 หนวยกิต
6 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวย
กิต
วิชาบังคับ
กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
วิชาเลือก
เลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หนวย
กิต
หมวดวิชาเฉพาะ
107 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาพื้นฐาน
21 หนวยกิต
ข. กลุมวิชาชีพ
85 หนวยกิต
1) รายวิชาหลัก
43 หนวยกิต
2) รายวิชาเทคโนโลยี
21 หนวยกิต
3) รายวิชาสนับสนุน
15 หนวยกิต
4) รายวิชาเลือก
6 หนวยกิต
ค. กลุ ม วิ ชาฝ ก งาน
1
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

หมายเหตุ : วิชาฝกงานในหลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑสภาสถาปนิกเปนหมวดวิชาสนับสนุน
5.2 เปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา จํานวนหนวยกิตและชั่วโมงการสอนในบางรายวิชาและยกเลิกบาง
รายวิชา
5.3 ปรับเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาหลักที่ 3 – 4 เดิม 01 ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม เปน
02ภาควิชาสถาปตยกรรม ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 มกราคม
2560
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎดังนี้
โครงสรางหลักสูตร

เกณฑกระทรวง

30

30

20

20

- กลุมวิชาภาษา

12

12

- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3

3

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

3

3

- กลุมวิชาพลศึกษา

2

2

10

10

107

107

1. กลุมวิชาพื้นฐาน

21

21

2. กลุมวิชาชีพ

79

85

4. กลุมวิชาฝกงาน

1

1

6

6

6

120

143

143

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ

2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข.หมวดวิชาเฉพาะ

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา

84
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โครงสรางใหม(หนวยกิต)

118

โครงสรางเดิม(หนวยกิต)

(หนวยกิต)
30

109
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7. เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 โครงสรางหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

143

หนวยกิต

2 โครงสรางหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

143

หนวยกิต

30

หนวยกิต

20

หนวยกิต

2 โครงสรางหลักสูตร
20

หนวยกิต

- กลุมวิชาภาษา

12

หนวยกิต

- กลุมวิชาภาษา

12

หนวยกิต

- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3

หนวยกิต

- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3

หนวยกิต

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

3

หนวยกิต

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

3

หนวยกิต

- กลุมวิชาพลศึกษา

2

หนวยกิต

- กลุมวิชาพลศึกษา

2

หนวยกิต

2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

10

หนวยกิต

2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

10

หนวยกิต

107

หนวยกิต

107

หนวยกิต

1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

21

หนวยกิต

1. กลุมวิชาพื้นฐาน

21

หนวยกิต

2. กลุมวิชาชีพ

79

หนวยกิต

2. กลุมวิชาชีพ

85

หนวยกิต

3. กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน

6

หนวยกิต

3. กลุมวิชาฝกงาน

1

หนวยกิต

4. กลุมวิชาฝกงาน

1

หนวยกิต

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หนวยกิต

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หนวยกิต

1. วิชาบังคับ

ข.หมวดวิชาเฉพาะ

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ

ข.หมวดวิชาเฉพาะ

มคอ.2

หนวยกิต

119

30
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รายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
30 หนวยกิต 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
20 หนวยกิต
วิชาบังคับ
12 หนวยกิต กลุมวิชาภาษา
6 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
3(3–0–6) 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
3(3–0–6) 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
6 หนวยกิต

080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3–0–6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3–0–6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3–0–6)
(English for Work)
หรือวิชาอื่นๆ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือเปดสอน

30 หนวยกิต
20 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3(3–0–6)
3(3–0–6)
120

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
กลุมวิชาภาษา
วิชาบังคับ
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
วิชาเลือก

มคอ.2

080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3–0–6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3–0–6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3–0–6)
(English for Work)
หรือวิชาอื่นๆ ในหลุมวิชาภาษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
มคอ.2

111

หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค
(Systematic and Creative thinking)

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
3 หนวยกิต กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3 หนวยกิต

3(3–0–6) 030953115

121

สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
(Meditation for Life Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
080203908 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและสังคม
3(3–0–6)
(Quality of Life Development in Work and Socialization)
080203909 เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ 3(3-0-6)
กลุมประชาคมอาเซียน
(Asean Economic Political and Cultural Studies)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา

มคอ.2

112

หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
2 หนวยกิต
1(0–2–1)
1(0–2–1)
1(0–2–1)
1(0–2–1)
1(0–2–1)
1(0–2–1)
1(0–2–1)
1(0–2–1)
มคอ.2

2 หนวยกิต กลุมวิชาพลศึกษา
ใหเลือกเรียน 2 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
1(0–2–1) 080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
1(0–2–1) 080303502 วอลเลยบอล
(Volleyball)
1(0–2–1) 080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
1(0–2–1) 080303504 ลีลาศ
(Dancing)
1(0–2–1) 080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
(Football)
080303508 เซปกตะกรอ
(Sepak-Takraw)

122

กลุมวิชาพลศึกษา
ใหเลือกเรียน 2 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)

มคอ.2
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

080303509 เปตอง
(Pétanque)
080303510 ไทจี๋/ไทเกก
(Taiji/Taikek)

123
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มคอ.2
มคอ.2

1(0–2–1) 080303509 เปตอง
1(0–2–1)
(Pétanque)
1(0–2–1) 080303510 ไทจี๋/ไทเกก
1(0–2–1)
(Taiji/Taikek)
080303511 หมากลอม
1(0–2–1)
(GO)
080303512 ฟบา 33
1(0–2–1)
(FIBA 33)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หนวยกิต วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาตางๆ ที่มีอยูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
ที่คณะศิลปศาสตรประยุกตเปดสอน
080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3–0–6)
(Thai Society and Culture in Literature)
080103116 ไทยศึกษา
3(3–0–6)
(Thai Studies)

114
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
080103117 ความรูทั่วไปทางวรรณคดี
(Introduction to Thai Literature)
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
(Psychology for Happy Life)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
3(3–0–6)

-

3(3–0–6) 080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
(Psychology for Happy Life)
3(3–0–6) 080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
(Effective Speech)
1(0–2–1) 080303401 คาราโอเกะ
(Karaoke)
3(3–0–6) 080303601 มนุษยสัมพันธ
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–2–1)

124

080303401 คาราโอเกะ
(Karaoke)
080303601 มนุษยสัมพันธ
(Human Relations)

มคอ.2

3(3–0–6)
3(3–0–6)

(Development of Life Quality)

3(3–0–6) 080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
3(3–0–6)
-

3(3–0–6)

มคอ.2

080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
080203901 มนุษยกับสังคม
(Man and Society)

115
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
080203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ
(National Heritage and Civilization)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everyday Life)

หมวดวิชาเฉพาะ

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
3(3–0–6)

-

3(3–0–6)

-

21 หนวยกิต

125
มคอ.2

110113111 ประวัติศาสตรศิลปะ
3(3–0–6)
(History of Arts)
110113112 ประวัติ-วิวัฒนาการเครื่องเรือนและออกแบบภายใน 3(3–0–6)
(History-Evolution of Furniture and Interior Design)
110113131 สัดสวนมนุษยกับการใชงาน
3(2–2–5)
(Human Scale and Application)
110113161 พื้นฐานการวาดเสนและลงสี
3(1–4–4)
(Basic Drawing and Painting)
110113162 พื้นฐานการออกแบบ
3(1–4–4)
(Design Fundamentals)

หรือวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
107 หนวยกิต
กลุมวิชาพื้นฐาน
21
หนวยกิต
110213411 ประวัติศาสตรศิลปะ
3(3–0–6)
(History of Arts)
110213412 ประวัติ-วิวัฒนาการเครื่องเรือนและออกแบบภายใน
3(3–0–6)
(History-Evolution of Furniture and Interior Design)
110213431 สัดสวนมนุษยกับการใชงาน
3(2–2–5)
(Human Scale and Application)
110213461 พื้นฐานการวาดเสนและลงสี
3(1–4–4)
(Basic Drawing and Painting)
110213462 พื้นฐานการออกแบบ
3(1–4–4)
(Design Fundamentals)
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110113163 พื้นฐานศิลปะไทย
(Basic Thai Arts)
110113164 การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
(Introduction to Technical Drawing)
หมวดวิชาหลัก

3(1–4–4)
3(1–4–4)
85 หนวยกิต
43 หนวยกิต
3(3–0–6)
3(2–2–5)

126

4(1–6–5)
4(1–6–5)
4(1–6–5)
4(1–6–5)
มคอ.2

110113215 กระบวนการออกแบบภายใน
(Interior Design Process)
110113216 แนวความคิดในการออกแบบ
(Design Concept)
110113261 การออกแบบภายใน 1
(Interior Design I)
110113262 การออกแบบภายใน 2
(Interior Design II)
110113263 การออกแบบภายใน 3
(Interior Design III)
110113264 การออกแบบภายใน 4
(Interior Design IV)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
3(1–4–4) 110213463 พื้นฐานศิลปะไทย
(Basic Thai Arts)
3(1–4–4) 110213464 การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
(Introduction to Technical Drawing)
45 หนวยกิต กลุมวิชาชีพ
รายวิชาหลัก
3(3–0–6) 110213515 กระบวนการออกแบบภายใน
(Interior Design Process)
3(3–0–6) 110213516 แนวความคิดในการออกแบบ
(Design Concept)
4(1–6–5) 110213561 การออกแบบภายใน 1
(Interior Design I)
4(1–6–5) 110213562 การออกแบบภายใน 2
(Interior Design II)
4(1–6–5) 110213563 การออกแบบภายใน 3
(Interior Design III)
4(1–6–5) 110213564 การออกแบบภายใน 4
(Interior Design IV)

มคอ.2
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4(1–6–5)
4(1–6–5)

3(1–4–4) 110213572 การวิจัยเพื่อออกแบบและการเตรียมศิลปนิพนธ
3(1–4–4)
(Research for Design and Art Thesis Preparation)
9(0–18–9) 110213575 ศิลปนิพนธ
9(0–18–9)
(Art Thesis)
110213576 สัมมนาศิลปนิพนธ
1(0–2–1)
(Art Thesis Seminar)
25 หนวยกิต รายวิชาเทคโนโลยี
21 หนวยกิต
3(3–0–6) 110213511 สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 1
3(2–2–5)
(Architecture for Interior Design I)
3(3–0–6) 110213512 สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 2
3(2–2–5)
(Architecture for Interior Design II)

มคอ.2

หมวดวิชาเทคโนโลยี
110113211 สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 1
(Architecture for Interior Design I)
110113212 สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 2
(Architecture for Interior Design II)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
4(1–6–5) 110213565 การออกแบบภายใน 5
(Interior Design V)
4(1–6–5) 110213566 การออกแบบภายใน 6
(Interior Design VI)
3(1–4–4)
-
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110113265 การออกแบบภายใน 5
(Interior Design V)
110113266 การออกแบบภายใน 6
(Interior Design VI)
110113271 การออกแบบภายในลักษณะไทย
(Thai Style in Interior Design)
110113272 การวิจัยเพื่อออกแบบและการเตรียมปริญญานิพนธ
(Research for Design and Thesis Preparation)
110113274 ปริญญานิพนธ
(Thesis)

มคอ.2

118

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

110113214 วัสดุเพื่อการออกแบบภายใน
3(3–0–6)
(Materials for Interior Design)
110113231 การใชแสงสําหรับงานออกแบบภายใน
3(2–2–5)
(Lighting for Interior Design)
110213232 ระบบ เทคโนโลยี โครงสรางและความปลอดภัยใน
งานออกแบบภายใน3
(2–2–5)
(Systems, Technology , Construction and Safety in
Interior Design)
110113267 การออกแบบเครื่องเรือน 1
3(1–4–4)
(Furniture Design I)
110113268 การออกแบบเครื่องเรือน 2
3(1–4–4)
(Furniture Design II)
110113269 การเขียนแบบโครงสรางงานออกแบบภายใน
3(1–4–4)
(Furniture Design II)

110213514 วัสดุเพื่อการออกแบบภายใน
3(3–0–6)
(Materials for Interior Design)
110213531 การใชแสงสําหรับงานออกแบบภายใน
3(2–2–5)
(Lighting for Interior Design)
110213532 ระบบ เทคโนโลยี โครงสรางและความปลอดภัยใน
งานออกแบบภายใน3
(2–2–5)
(Systems, Technology , Construction and Safety in
Interior Design)
110213567 การออกแบบเครื่องเรือน 1
3(1–4–4)
(Furniture Design I)
110213568 การออกแบบเครื่องเรือน 2
3(1–4–4)
(Furniture Design II)
-
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หมวดวิชาสนับสนุน
110113217 การประกอบวิชาชีพ
(Professional Practice)
110113233 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ
(Computer-aided Design)

รายวิชาเลือก
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
1101132xx โปรแกรมการนําเสนองานแบบ 3 มิติ
(3 Dimension Presentation Program)
110213032 คอมพิวเตอรกราฟก
(Computer Graphics)
110113033 การออกแบบพาณิชยศิลป
(Commercial Arts Design)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
9 หนวยกิต รายวิชาสนับสนุน
3(3–0–6)
3(2–2–5)

3(1–4–4)

6 หนวยกิต

110213517 การประกอบวิชาชีพ
(Professional Practice)
110213533 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ
(Computer-aided Design)
110213549 โปรแกรมการนําเสนองานแบบ 3 มิติ
(Three Dimensional Presentation Program)
110213570 การออกแบบนิทรรศการ
(Exhibition Design)
110213577 การบริหารงานออกแบบภายใน
(Interior Design Management)

12 หนวยกิต
3(3–0–6)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(1–4–4)
3(2-2-5)

รายวิชาเลือก
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
-

6 หนวยกิต

3(2–2–5)

110213332 คอมพิวเตอรกราฟก
(Computer Graphics)

3(2–2–5)

3(2–2–5)

110213333 การออกแบบพาณิชยศิลป
(Commercial Arts Design)

3(2–2–5)

3(2–2–5)
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110113270 การออกแบบนิทรรศการ
(Exhibition Design)

มคอ.2

มคอ.2

120
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)

110213334 การออกแบบสภาพแวดลอม
(Environmental Design)
110213335 วาดเสนและลงสีสรางสรรค
(Creative Drawing and Painting)
110213336 มรดกทางสถาปตยกรรมไทย
(Thai Architectural Heritage)
110213337 การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน
(Architectural Conservation and Community)
110213338 การออกแบบจัดสวน
(Garden Design)
110213339 การออกแบบอยางยั่งยืน
(Sustainability Design)
-

3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
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110113034 การออกแบบสภาพแวดลอม
(Environmental Design)
110113035 วาดเสนและลงสีสรางสรรค
(Creative Drawing and Painting)
110113036 มรดกทางสถาปตยกรรมไทย
(Thai Architectural Heritage)
110113037 การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน
(Architectural Conservation and Community)
110113038 การจัดสวน
(Gardening)
110113039 การออกแบบอยางยั่งยืน
(Sustainability Design)
110113040 การออกแบบลวดลาย
(Ornament Design)
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มคอ.2

3(2–2–5)

110213340 องคประกอบในการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Composition in Interior Design)
110213341 ศัพทเทคนิคและการระบุในงานออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Technical Terms Used in Interior Specification)
มคอ.2
มคอ.2

.
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110213342 การนําเสนองานออกแบบภายในอยางมืออาชีพ
3(2-2-5)
(Professional Presentation for Interior Design)
110213344 การออกแบบภายในลักษณะไทยและคลาสิก
3(2–2–5)
(Thai and Classic Style in Interior Design)
110213345 ปจจัยมนุษยและการออกแบบเพื่อทุกคน
3(2-2-5)
(Human Factors and Universal Design)
110213346 การทดลองการออกแบบ
3(2-2-5)
(Experimental Design)
110213347 การศึกษาบริบทในงานออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Contextual Studies in Interior Design)
110213348 รายละเอียดในงานออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Detail in Interior Design)
กลุมวิชาฝกงาน
1 หนวยกิต กลุมวิชาฝกงาน
1 หนวยกิต
110113273 การฝกงานวิชาชีพ
1(0–240–0) 110213573 ฝกงาน
1(240 ชั่วโมง)
(Professional Training)
(Training)
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน

มคอ.2

ตารางการเปรียบเทียบแผนการศึกษา
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
04XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(3–0–6)
0XXXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(3–0–6)
(Science and Mathematics Elective Course)
(Science and Mathematics Elective Course)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3–0–6) 08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3–0–6)
(English I)
(Language Elective Course)
1(0–2–1)
110113161 พื้นฐานการวาดเสนและลงสี
3(1–4–4) 08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
(Basic Drawing and Painting)
110213431 สัดสวนมนุษยกับการใชงาน
3(2-2-5)
110113162 พื้นฐานการออกแบบ
3(1–4–4)
(Human Scale and Application)
(Design Fundamentals)
110213461 พื้นฐานการวาดเสนและลงสี
3(1–4–4)
110113163 พื้นฐานศิลปะไทย
3(1–4–4)
(Basic Drawing and Painting)
(Basic Thai Arts)
3(1–4–4)
110113164 การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
3(1–4–4) 110213462 พื้นฐานการออกแบบ
(Design Fundamentals)
(Introduction to Technical Drawing)
3(1–4–4)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมพลศึกษา
1(0–2–1) 110213463 พื้นฐานศิลปะไทย
(Basic Thai Arts)
(Physical Education Elective Course)
110213464 การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
3(1–4–4)
รวม
19(10–18–29)
(Introduction to Technical Drawing)
รวม
22(XX–XX–XX)

มคอ.2
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รหัสวิชา ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา ชื่อวิชา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

080103002

08XXXXXXX

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
110213511 สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 1
(Architectural for Interior Design I)
110213514 วัสดุเพื่อการออกแบบภายใน
(Materials for Interior Design)
110213561 การออกแบบภายใน 1
(Interior Design I)
110213567 การออกแบบเครื่องเรือน 1
(Furniture Design I)

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

รวม 22(13 – 14 – 33)

มคอ.2

รวม 20(15 – 10 – 35)

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
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ภาษาอังกฤษ 2
3(3–0–6)
(English II)
110113211 สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 1
3(3–0–6)
(Architectural for Interior Design I)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคม
3(3–0–6)
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
110113131 สัดสวนมนุษยกับการใชงาน
3(2–2–5)
(Human Scale and Application)
110113261 การออกแบบภายใน 1
4(1–6–5)
(Interior Design I)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมพลศึกษา
1(0–2–1)
(Physical Education Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3–0–6)
(General Education Elective Course)

มคอ.2
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
4(1–6–5)
3(1–4–4)
3(3–0–6)

มคอ.2

08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3–0–6)
(Language Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(3–0–6)
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3–0–6)
(General Education Elective Course)
110213512 สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 2
3(2–2–5)
(Architecture for Interior Design II)
110213515 กระบวนการออกแบบภายใน
3(3–0–6)
(Interior Design Process)
110213262 การออกแบบภายใน 2
4(1–6–5)
(Interior Design II)
110213568 การออกแบบเครื่องเรือน 2
3(1–4–4)
(Furniture Design II)
รวม
22(16 – 12 – 38)
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08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
110113111 ประวัติศาสตรศิลปะ
(History of Arts)
110113212 สถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน 2
(Architectural for Interior Design II)
110113214 วัสดุเพื่อการออกแบบภายใน
(Materials for Interior Design)
110113262 การออกแบบภายใน 2
(Interior Design II)
110113267 การออกแบบเครื่องเรือน 1
(Furniture Design I)
08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม
22(17 – 10 – 39)

มคอ.2

125
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

รวม

21(11 – 20 – 32)

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(3–0–6)
1(0–2–1)
3(3–0–6)
3(2–2–5)
3(2–2–5)

3(2–2–5)
4(1–6–5)
มคอ.2

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
110213411 ประวัติศาสตรศิลปะ
(History of Arts)
110213531 การใชแสงสําหรับงานออกแบบภายใน
(Lighting for Interior Design)
110213532 ระบบ เทคโนโลยี โครงสรางและความปลอดภัย
ในงานออกแบบภายใน
(Systems, Technology, Construction and Safety
in Interior Design)
110213533 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ
(Computer-aided Design)
110213563 การออกแบบภายใน 3
(Interior Design III)
รวม
20(13 – 14 – 33)

135

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
110113112 ประวัติศาสตรการออกแบบภายใน
(History of Interior Design)
110113231 การใชแสงสําหรับงานออกแบบภายใน
(Lighting for Interior Design)
110113263 การออกแบบภายใน 3
(Interior Design III)
110113268 การออกแบบเครื่องเรือน 2
(Furniture Design II)
110113269 การเขียนแบบโครงสรางงานออกแบบภายใน
(Interior Design Construction Drawing)
08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

มคอ.2

126

หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

110113215

08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3–0–6)
(General Education Elective Course)
110213412 ประวัติ-วิวัฒนาการเครื่องเรือนและออกแบบภายใน 3(3–0–6)
(History-Evolution of Furnifure and Interior Design)
110213516 แนวความคิดในการออกแบบ
3(2–2–5)
(Design Concept)
110213549 โปรแกรมการนําเสนองานแบบ 3 มิติ
3(2–2–5)
(Three Dimensional Presentation Program)
110213564 การออกแบบภายใน 4
4(1–6–5)
(Interior Design IV)
110213XXX วิชาเลือก
3(2–2–5)
(Technical Elective Course)
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X–X–X)
(Free Elective Course)
รวม
22(XX – XX – XX)

136

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
กระบวนการออกแบบภายใน
3(3–0–6)
(Interior Design Process)
110113232 ระบบ เทคโนโลยี และความปลอดภัยในงาน
ออกแบบภายใน
3(2–2–5)
(Systems, Technology and Safety in
Interior Design)
110113233 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
3(2–2–5)
(Computer-aided Design)
110113264 การออกแบบภายใน 4
4(1–6–5)
(Interior Design IV)
110113XXX วิชาเลือกเฉพาะดาน
3(2–2–5)
(Technical Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3–0–6)
(General Education Elective Course)
รวม
19(13 – 12 – 32)

มคอ.2

มคอ.2

127

หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา ชื่อวิชา

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
110113216
110113265

110113270
110113XXX
XXXXXXXXX

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

แนวความคิดในการออกแบบ
(Design Concept)
การออกแบบภายใน 5
(Interior Design V)
การออกแบบภายในลักษณะไทย
(Thai Style in Interior Design)
การออกแบบนิทรรศการ
(Exhibition Design)
วิชาเลือกเฉพาะดาน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

19(XX – XX – XX)

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

110213565

การออกแบบภายใน 5
(Interior Design V)
110213570 การออกแบบนิทรรศการ
(Exhibition Design)
110213576 การบริหารงานออกแบบภายใน
(Interior Design Management)
110213XXX วิชาเลือก
(Technical Elective Course)
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)

4(1–6–5)
3(1–4–4)
3(2-2-5)

137

110113271

มคอ.2

3(2–2–5)
3(X–X–X)

3(X–X–X)

รวม

16(XX – XX – XX)
มคอ.2

128

หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน

110113273

มคอ.2

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน

การฝกงานวิชาชีพ
(Professional Training)

1(0–240–0) 110213573

รวม

1(0–240–0)

ฝกงาน
(Training)

1(240 ชั่วโมง)

รวม

1(240 ชั่วโมง)
138
มคอ.2

129

หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา ชื่อวิชา

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

มคอ.2

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

110113217

รวม

13(XX – XX – XX)

การประกอบวิชาชีพ
3(3–0–6)
(Professional Practice)
การออกแบบภายใน 6
4(1–6–5)
(Interior Design VI)
การวิจัยเพื่อออกแบบและการเตรียมศิลปนิพนธ
3(1–4–4)
(Research for Design and Art Thesis Preparation)

รวม

139

การประกอบวิชาชีพ
3(3–0–6) 110213517
(Professional Practice)
110113266 การออกแบบภายใน 6
4(1–6–5) 110213566
(Interior Design VI)
110113272 การวิจัยเพื่อออกแบบและการเตรียมปริญญานิพนธ 3(2–2–5) 110213572
(Research for Design and Thesis Preparation)
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X–X–X)
(Free Elective Course)

10(5 – 10– 15)

มคอ.2
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา ชื่อวิชา

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
110113274

มคอ.2

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ปริญญานิพนธ
(Thesis)

9(0–18–9)
รวม

9 (0 – 18 – 9)

110213575
110213576

9(0–18–9)
1(0–2–1)
10 (0 – 20 – 10)

140

ศิลปนิพนธ
(Art Thesis)
สัมมนาศิลปนิพนธ
(Art Thesis Seminar)
รวม

มคอ.2

141

ภาคผนวกหมายเลข 5
ผลงานวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอก

มคอ.2

142

มคอ.2

143

มคอ.2

144

มคอ.2

145

มคอ.2

146

ภาคผนวกหมายเลข 6
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
และฉบับที่ปรับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

มคอ.2

147

มคอ.2

148

มคอ.2

149

มคอ.2

150

มคอ.2

151

มคอ.2

152

มคอ.2

153

มคอ.2

154

มคอ.2
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มคอ.2

156

มคอ.2

157

มคอ.2

158

มคอ.2

159

มคอ.2

