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2 มคอ.2 
  

สารบัญ 

                                                  หนา 

หมวดท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 1 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร    1 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชาวิชาเอก 1 

3.  วิชาเอก 1 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 1 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและพิจาณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร               2 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรโดย สกอ.                2 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา                2 

9.  ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร              3 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน                  5 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณา               

     ในการวางแผนหลักสูตร                   5 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตร                    

     และความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน                      5 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน            6 

หมวดท่ี 2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 

1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร             7  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดท่ี 3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 8 

                1. ระบบการจัดการศึกษา 8 

                2. การดําเนินการหลักสูตร            8 

  3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 10 

     4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 74 

     5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย      74 

หมวดท่ี 4   ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอน และการประเมินผล               76 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา     76 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน     77 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา  81 

4. ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

   อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง    90 
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สารบัญ (ตอ) 

  หนา 

หมวดท่ี 5   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา                97 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน             97 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา                97 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 98 

หมวดท่ี 6   การพัฒนาคณาจารย                          98 

 1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 98 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 98 

หมวดท่ี 7   การประกันคุณภาพการศึกษา 99 

1. การกํากับมาตรฐาน 99 

2. บัณฑิต 100 

3. นักศึกษา 100 

4. อาจารย 101 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 102 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 103 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  (Key  Performance  Indicators)                        104 

หมวดท่ี 8   กระบวนการการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร    105 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน      105 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม              105 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    105 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    106 

ภาคผนวกหมายเลข  1  แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร    107 

ภาคผนวกหมายเลข  2  รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร   109

ภาคผนวกหมายเลข  3  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและ 

     ตรวจสอบหลักสูตร      111 

ภาคผนวกหมายเลข  4  รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต   

         สาขาวิชาออกแบบภายในฉบับป พ.ศ. 2555   114 

ภาคผนวกหมายเลข  5  ผลงานวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอก     141  

ภาคผนวกหมายเลข  6  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวย    146 

         การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552  

และฉบับท่ีปรับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554   
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   รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบภายใน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ  ภาควิชาสถาปตยกรรม 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบภายใน 

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design 

2. ช่ือปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :  ศิลปบัณฑิต (ออกแบบภายใน) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย)      :  ศล.บ. (ออกแบบภายใน) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Fine Arts (Interior Design) 

ชื่อยอ  (ภาษาอังกฤษ) :  B.F.A. (Interior Design) 

3.  วิชาเอก  

      ไมมี  

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

      143  หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1  รูปแบบ 

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ป  

    5.2  ประเภทของหลักสูตร   

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

    5.3  ภาษาท่ีใช  

          การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ  สําหรับเอกสารและตําราเรียน

ในวิชาของหลักสูตรมีท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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    5.4  การรับเขาศึกษา 

          รับท้ังนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยได 

    5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

          ไมมี 

    5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

          ใหรับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

    - หลักสูตรปรับปรุง 2560  

    - ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ฉบับป พ.ศ. 2555 

    - เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560  

    - ไดรับการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  

      คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี  10  มีนาคม 2560 

    - ไดรับการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต  

      ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560  เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 

    - ไดรับการเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

      ในการประชุมครั้งท่ี  5/2560 เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม  2560 และในการประชุมครั้งท่ี 7/2560                    

      เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม  2560 

    - ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

      ในการประชุมครั้งท่ี 5/2560  เม่ือวันท่ี  26  กรกฎาคม  2560 และในการประชุมครั้งท่ี 7/2560  

      เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

            มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือเผยแพร  (Thai Qualifications 

Register: TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 

2562 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

      8.1 นักออกแบบภายใน ในหนวยงานราชการและเอกชน 

      8.2 นักวิชาการและนักพัฒนาวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมภายใน การออกแบบภายในและมัณฑนศิลป 

      8.3  ผูประกอบอาชีพอิสระในดานการออกแบบภายในและมัณฑนศิลป 

      8.4  เจาของธุรกิจสวนตัว  

 

 



2 มคอ.2 
  

 

 

9.  ชื่อ -  นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษา เลขประจําตัวประชาชน ของอาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษาจาก 
 

สถาบัน 
ป 

1 นายฌานกลา   ลีระกุล  * 

 

  

ผูชวย

ศาสตราจารย 

- Ph.D.(Architectural Heritage       

  Management and Tourism) 

- สถ.ม. (สถาปตยกรรมภายใน) 

 

- ค.อ.บ. (สถาปตยกรรมภายใน 

  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

-  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร     

   ลาดกระบัง   

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร     

   ลาดกระบัง   

2550 

 

2542 

 

2533 

2 นางสาวสุพัตรา  ซวนลิ่ม อาจารย - ปร.ด (บริหารศิลปะและวัฒนธรรม) 

- สถ.ม. (สถาปตยกรรมภายใน) 

 

- ศ.บ. (ออกกแบบภายใน) 

 

- มหาวิทยาลัยบูรพา   

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร     

   ลาดกระบัง   

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

   พระนครเหนือ  

2558 

2554 

 

2550 

3 นายสุรสิทธ์ิ   แสงสุริยะ อาจารย -  สถ.ม. (สถาปตยกรรมภายใน) 

 

-  ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) 

   (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

  ลาดกระบัง    

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

  ลาดกระบัง    

2542 

 

2533 

4 นางสาวมนินทรา  ทุมโฆสิต อาจารย - ศ.ม. (การออกแบบภายใน) 

- ศ.บ. (การออกแบบภายใน)       

 

-  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

-  มหาวิทยาลัยรังสิต   

2550 

2546 
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หมายเหตุ  *   ประธานหลักสูตร 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษาจาก 
 

สถาบัน 
ป 

5 นางสาวฐิฏิมา  อัมพวรรณ อาจารย - ศ.ม. (การออกแบบภายใน) 

- อส.บ. (เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร   

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   

2555 

 

2546 

6 นางสาววีรยา  เอ่ียมฉํ่า อาจารย - สถ.ม. (สถาปตยกรรมภายใน) 

 

- อส.บ. (เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม) 

 

 

 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

  ลาดกระบัง    

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   

 

 

2550 

 

2546 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
     สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท่ีจําเปนจะตองนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตรข้ึนอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีกลาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว รวมถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการออกแบบ 
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเปนตองเตรียมความพรอมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง สิ่งสําคัญคือ ท้ังการพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม ๆ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมและใหเขากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทยซ่ึงตรงตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและเปาหมายยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปาหมาย

ยุทธศาสตรของกรอบนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนวิทยาการใหม ๆ จําเปนตองใชบุคลากรทางการ
ออกแบบ ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) การ
พัฒนากําลังและตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานของประเทศ ในลักษณะของการนําเอา

วิทยาการแบบบูรณาการใช ในการเพ่ิมขีดความสามารถของกําลังคน เพ่ือใหสามารถแขงขันกับ
นานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การวางแผนหลักสูตรจะตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสารท่ีมีระบบและ
การจัดการท่ีดี การพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และการใชคอมพิวเตอรในการจัดการธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการขยายตัว การใชงานและการจัดระบบสํานักงาน อุปกรณในรูปแบบตาง ๆ 

ซ่ึงจะนําไปสูสังคมท่ีมีการนําเอาระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมเปนอยางมาก ท้ังนี้จําเปนจะตองมีผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ ท่ีมีความเปนมือ
อาชีพมีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม  ท่ีจะชวยชี้นําและ

ขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบท่ีสอดคลองกับการพัฒนาระบบธุรกิจและอุตสาหกรรม
ภายในประเทศใหทันตอการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ตอไป 

 
12.  ผลกระทบจากขอ  11.1  และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จึงจําเปนตองพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบ

อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการแขงขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ โดย
การผลิตบุคลากรทางดานการออกแบบจึงจําเปนตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพท่ีมีความเฉพาะ 
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      12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.2.1  ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางดานวิชาการสอดคลองตอความตองการของ

ประเทศ 
12.2.2  สงเสริมดานการออกแบบภายในท่ีดี 

 12.2.3  สรางองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและปฎิบัติดานการจัดการงานออกแบบภายในและ

พัฒนาธุรกิจ เพ่ือใหมีการพัฒนาข้ันสูง 
12.2.4  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ใสใจถึงผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม 
  

 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
        13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน เปนหลักสูตรท่ีตองอาศัยหลักการพ้ืนฐาน      

การคํานวณเชิงตัวเลข จึงตองมีความสัมพันธกับคณะวิทยาศาสตรประยุกตท่ีสนับสนุนการสอนวิชา

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติรวมท้ังตองสัมพันธกับภาควิชาอ่ืนๆ ท่ีชวยสนับสนุนการสอนวิชา

พ้ืนฐานโดยอาจแบงกลุมไดดังนี้  

กลุมวิชาภาษา    รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตรประยุกต  

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตรประยุกต 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตรประยุกต 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

รายวิชาท่ีนาสนใจทางดานออกแบบภายใน จะเปดกวางใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนๆ เลือกเปน

วิชาเลือกได 

13.3  การบริหารจัดการ 

                13.3.1 กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาเพ่ือดูแลการเรียนการสอน 

                 13.3.2 ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอ่ืนๆ ในคณะท่ีเก่ียวของท่ีใหบริการ

การสอนวิชาตางๆ ไดแก คณะศิลปศาสตรประยุกต  และคณะวิทยาศาสตรประยุกต ท่ีใหบริการการ

สอนวิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

                13.3.3 จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

เนื้อหา ประสบการณ อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางสอนและเวลาเรียน ตลอดจนการติดตามการบริหารจัดการ         

และประเมินผลใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา    
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 หมวดท่ี  2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

     1.1  ปรัชญา 

           ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความชํานาญท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ดานการออกแบบภายในตามแนว

เทคโนโลยีสมัยใหม 
     1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

  เปนหลักสูตรท่ีมุงสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดานวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมภายใน การออกแบบ

ภายในและมัณฑนศิลป  เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีขีดความรูความสามารถในเชิงทฤษฎีและทักษะอยางบูรณา

การตลอดจนยกระดับการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาท่ีสูงข้ึน 

    1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

          1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีประกอบวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน

และมัณฑนศิลป นักออกแบบภายในมีความสามารถท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ         

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิต ท่ีมีสมรรถนะในการปฏิบัติทางดานวิชาการ และวิชาชีพ คนควาและ

วิจัย ท่ีเปนองคความรูใหม ทางดานการออกแบบภายใน ทางดานวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมภายใน การ

ออกแบบภายในและมัณฑนศิลป 

1.3.3 เ พ่ือผลิตบัณฑิตให เปนผู มี คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและตระหนักถึง

จรรยาบรรณในวิชาชีพ และปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตลอดจนมีความเขาใจ

ในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของชาติ 

     1.4 จุดเดนเฉพาะของหลักสูตร 

 เปนหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบภายในท่ีเชี่ยวชาญดานออกแบบภายใน รายละเอียดการ

ออกแบบเฟอรนิเจอร เขาใจกระบวนการทํางานและการปฎิบัติงานตามข้ันตอนการออกแบบจนเปน

รูปธรรม 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

ปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบภายใน ให

มี มาตรฐานตามกําหนดของ 

สกอ. และใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 

•  เชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ เอกชน

และตัวแทนสภาสถาปนิกมารวมใน

การพิจารณาพัฒนาหลักสูตร 

•   สรางความรวมมือ กับองคกร

ภาครัฐ เอกชนและสภาสถาปนิก 

ตลอดจนสถานประกอบการที่ ใช

บัณฑิตในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

หรือฝกงาน ดูงานสถานที่จริง 

• หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิและผล

การพิจารณาขอเสนอแนะและเนือ้หา

ไปสูการพัฒนาปรับปรุง 

• กิจกรรมที่เขารวมโครงการผลของ

กิจกรรมที่แสดงให เห็นถึงผลการ

ปฏิบัติที่นําไปสูการใชจริง 

• รายงานความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

พัฒนาบุคลากรในดานการเรียน

การสอนและการวิจัย เพือ่เพิ่ม

ความรูความสามารถและ

ประสบการณที่จะสงผลให

หลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค 

•มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร อ ย า ง

สม่ําเสมอ 

• สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรศึกษา

ตอในระดับที่สูงข้ึน 

• สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขา

อบรมและรวมประชุมทางวิชาการ

เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย 

• รายงานผลการประเมินหลักสูตร

และเอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

.• จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 

• จํานวนผลงานวิจัยและผลงานทีเ่ขา

รวมประชุมทางวิชาการ 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1  ระบบ 

           ใชระบบทวิภาคโดยในหนึ่งปการศึกษา  แบงออกเปน  2 ภาคการศึกษาปกติและใน 1         

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15  สัปดาห  การคิดหนวยกิต คิดตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับระเบียบตาง ๆ ให

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 มีการจัดการ เรี ยนการสอนวิชาฝกงานในภาคฤดู ร อน  สํ าหรับนัก ศึกษาชั้นป ท่ี  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 

สาขาศิลปประยุกต สาขาชางเทคนิคสถาปตย  สาขาชางเคหภัณฑ จากสถาบันการศึกษาซ่ึง

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถาบันการศึกษาซ่ึง

กระทรวงศึกษาการรับรอง 
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  2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

           จากคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา  จะมีผูสมัคร 2 กลุม คือ กลุมผูสําเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   และกลุมผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

สาขาวิชาชีพตางๆ นักศึกษาท้ัง 2 กลุมอาจมีพ้ืนฐานการศึกษา และธรรมชาติในการเรียนท่ีผานมามี

ความแตกตางกัน 
 

    2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ  2.3  

ในการเรียนรวมกัน โดยท่ีนักศึกษาท้ัง 2 กลุมสามารถท่ีจะชวยเหลือกันในดานท่ีตนเองมีความ

ถนัดแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยความชวยเหลือกัน รวมทํากิจกรรมงานกลุมรวมกันใหสําเร็จไดอยางดีโดยใช

กลยุทธการแกไขปญหาโดยการจัดกิจกรรมทางดานจิตวิทยา เชน กิจกรรมละลายพฤติกรรมการเขา

กลุมสัมพันธเพ่ือแนะนําตอกัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน มีความสามัคคีกัน การจัดกิจกรรมนี้

สามารถจัดทําไดภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน โดยขอเชิญวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญใน 

การละลายพฤติกรรมเขาเปนนักศึกษา 

 

   2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 

                       ระดับช้ันป 
                จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน) 

   2560    2561    2562    2563    2564 

ระดับปริญญาตรี                                 

                       ช้ันปท่ี 1      80      80      80      80       80 

                       ช้ันปท่ี 2       -      80      80      80       80 

                       ช้ันปท่ี 3       -       -      80      80       80 

                       ช้ันปท่ี 4       -       -       -      80       80 

                         รวม                                     80     160     240     320      320 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสาํเร็จการศึกษา       -       -       -      80        80 

           

     2.6 งบประมาณตามแผน 

                  2.6.1 งบประมาณรายรับ  (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ  

   2560    2561    2562    2563    2564 

เงินคาลงทะเบียนบัณฑติ 4,678,878 4,912,821 5,158,463 5,416,386 5,687,205 

งบประมาณแผนดิน 5,309,892 5,575,386 5,854,155 6,146,863 6,454,206 

รวม 9,988,770 11,488,207 11,012,618 11,563,249 12,141,411 
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                   2.6.2 งบประมาณรายจาย  (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

   2560    2561    2562    2563    2564 

ก. งบดําเนินการ      

เงินเดือน 4,157,370 4,365,238 4,583,500 4,812,675 5,053,309 

คาตอบแทน 3,305,106 3,470,361 3,643,879 3,826,073 4,017,377 

คาใชสอย 861,714 904,799 950,039 997,541 1,047,418 

คาวัสด ุ 1,297,296 1,362,160 1,430,268 1,501,782 1,576,871 

เงินอุดหนุน -     

รายจายอ่ืนๆ -     

     รวม (ก) 9,621,486 1,067,688 11,138,072 11,694,976 12,279,725 

ข. งบลงทุน      

คาครุภณัฑ 63,504 70,013 73,513 77,189 81,048 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -     

รวม (ข) 63,504 70,013 73,513 77,179 81,048 

รวม (ก)+(ข) 9,684,990 1,137,701 11,211,585 11,772,165 12,360,773 

คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา 39,135 41,091 43,146 45,303 47,568 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

      ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนและเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ   วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

      ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต  

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

     3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    143 หนวยกิต 

     3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

         1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      30 หนวยกิต 

            1.1  วิชาบังคับ       20 หนวยกิต 

    1.1.1  กลุมวิชาภาษา      12 หนวยกิต 

    1.1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    3 หนวยกิต 

    1.1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     3 หนวยกิต 

    1.1.4  กลุมวิชาพลศึกษา       2 หนวยกิต 
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1.2  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    10 หนวยกิต 

         2. หมวดวชิาเฉพาะ     107 หนวยกิต 

             2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐาน      21 หนวยกิต 

             2.2  กลุมวิชาชีพ      85 หนวยกิต 

 1) รายวิชาหลัก      43 หนวยกิต 

  2) รายวิชาเทคโนโลยี     21 หนวยกิต 

  3) รายวิชาสนับสนุน     15 หนวยกิต 

                      4) รายวชิาเลือก        6 หนวยกิต 

             2.3  กลุมวิชาฝกงาน        1 หนวยกิต 

         3.  หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต 

             3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต 

           1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน        3(3–0–6)

   (English for Work) 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 
           1.1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       3 หนวยกิต 

   หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
030953115 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต          3(2–2–5) 
  (Meditation for Life Development) 
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน          3(3–0–6) 

   (Business and Everyday Life) 



 มคอ.2 

 

 

12 

080203908 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) 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัย

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) 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัย

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) 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในกลุมวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือเปดสอน 

              1.2  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     10 หนวยกิต 
                        ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

                   หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

080303103 จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการดํารงชีวิต        3(3–0–6) 

   (Psychology for Happy Life) 

080303104 จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน          3(3–0–6) 

   (Psychology for Work) 

080303201 การพูดเพ่ือประสิทธิผล          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) 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปด

สอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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           2   หมวดวิชาเฉพาะ              107  หนวยกิต 

                         2.1กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                         21  หนวยกิต  

  หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

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 พ้ืนฐานการวาดเสนและลงสี         3(1–4–4) 

(Basic Drawing and Painting)   

110213462 พ้ืนฐานการออกแบบ           3(1–4–4) 

(Design Fundamentals) 

110213463 พ้ืนฐานศิลปะไทย          3(1–4–4) 

(Basic Thai Arts)  

110213464   การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน                            3(1–4–4) 

      (Introduction to Technical Drawing) 
 

                         2.2  กลุมวิชาชีพ                85  หนวยกิต 

                            1) รายวิชาหลัก                         43  หนวยกิต  

               หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

110213515 กระบวนการออกแบบภายใน         3(3–0–6) 

(Interior Design Process)  

110213516 แนวความคิดในการออกแบบ         3(2–2–5) 

(Design Concept)   

110213561 การออกแบบภายใน 1           4(1–6–5) 

(Interior Design I)       

110213562 การออกแบบภายใน 2          4(1–6–5) 

(Interior Design II) 

110213563    การออกแบบภายใน 3          4(1–6–5) 

(Interior Design III) 

110213564  การออกแบบภายใน 4          4(1–6–5) 

(Interior Design IV) 
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110213565      การออกแบบภายใน 5          4(1–6–5) 

(Interior Design V) 

110213566 การออกแบบภายใน 6          4(1–6–5) 

(Interior Design VI) 

110213572     การวิจัยเพ่ือออกแบบและการเตรียมศิลปนิพนธ       3(1–4–4) 

(Research for Design and Art Thesis Preparation) 

110213575 ศิลปนิพนธ           9(0–18–9)  

  (Art Thesis) 

110213576 สัมมนาศิลปนิพนธ          1(0–2–1) 

  (Art Thesis  Seminar) 

 

                            2) รายวิชาเทคโนโลยี              21  หนวยกิต  

หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

110213511 สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 1                 3(2–2–5) 

  (Architecture for Interior Design I) 

110213512 สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 2        3(2–2–5) 

  (Architecture for Interior Design II) 

110213514     วัสดุเพ่ือการออกแบบภายใน         3(3–0–6) 

(Materials for Interior Design) 

110213531 การใชแสงสําหรับงานออกแบบภายใน        3(2–2–5) 

   (Lighting for Interior Design)  

110213532 ระบบ เทคโนโลยี โครงสรางและความปลอดภัย 

ในงานออกแบบภายใน               3(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)  

 

 

 

 



 มคอ.2 

 

 

16 

                           3 รายวิชาสนับสนุน                     15  หนวยกิต  

หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

110213517 การประกอบวิชาชีพ          3(3–0–6) 

  (Professional Practice)  

110213533 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ                   3(2–2–5) 

(Computer-aided Design)  

110213549 โปรแกรมการนําเสนองานแบบ 3 มิติ        3(2–2–5) 

(Three Dimensional Presentation Program) 

110213570 การออกแบบนิทรรศการ           3(1–4–4) 

    (Exhibition Design) 

110213577  การบริหารงานออกแบบภายใน             3(2-2-5) 

   (Interior Design Management) 
 

       4  รายวิชาเลือก                  6 หนวยกิต 

   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้     

    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

110213332    คอมพิวเตอรกราฟก          3(2–2–5) 

         (Computer Graphics)  

110213333      การออกแบบพาณิชยศิลป          3(2–2–5) 

  (Commercial Arts Design) 

110213334   การออกแบบสภาพแวดลอม         3(2–2–5) 

         (Environmental Design) 

110213335 วาดเสนและลงสีสรางสรรค                  3(2–2–5) 

  (Creative Drawing and Painting)   

110213336      มรดกทางสถาปตยกรรมไทย                  3(2–2–5) 

         (Thai Architectural Heritage)  

110213337      การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน        3(2–2–5) 

  (Architectural Conservation and Community) 

110213338 การออกแบบจัดสวน          3(2–2–5) 

   (Garden Design)   

110213339 การออกแบบอยางยั่งยืน          3(2–2–5) 
   (Sustainability Design)  
 110213340 องคประกอบในการออกแบบภายใน         3(2-2-5)
   (Composition in Interior  Design) 



 มคอ.2 

 

 

17 

 110213341 ศัพทเทคนิคและการระบุในงานออกแบบภายใน        3(2-2-5) 

   (Technical Terms Used and Interior Specification) 

 110213342 การนําเสนองานออกแบบภายในอยางมืออาชีพ        3(2-2-5) 

   (Professional Presentation for Interior Design) 

 110213344 การออกแบบภายในลักษณะไทยและคลาสสิก                 3(2–2–5)  

   (Thai and Classic Styles in Interior Design)  

 110213345 ปจจัยมนุษยและการออกแบบเพ่ือทุกคน         3(2-2-5) 

   (Human Factors and Universal Design) 

 110213346 การทดลองการออกแบบ                     3(2-2-5) 

   (Experimental Design) 

 110213347 การศึกษาบริบทในงานออกแบบภายใน             3(2-2-5) 

   (Contextual Study in Interior Design) 

 110213348   รายละเอียดในงานออกแบบภายใน                       3(2-2-5) 

   (Detail in Interior Design) 

   

    2.4  กลุมวิชาฝกงาน                       1 หนวยกิต 

    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

110213573 ฝกงาน                         1(240 ชั่วโมง) 

(Training) 

           3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 หนวยกิต 

      เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน 
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 3.1.4 แผนการศึกษา     

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                            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  พ้ืนฐานการวาดเสนและลงสี          3(1–4–4) 

   (Basic Drawing and Painting)         

          110213462      พ้ืนฐานการออกแบบ           3(1–4–4) 
(Design Fundamentals)   

           110213463     พ้ืนฐานศิลปะไทย           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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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                           หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

0XXXXXXXX     วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา          3(3–0–6) 

                     (Language Elective Course)    

08XXXXXXX   วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา          1(0–2–1) 
  (Physical Education Elective Course) 
08XXXXXXX   วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          3(3–0–6) 

                     (General Education Elective Course)  
110213511      สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 1         3(2–2–5) 

  (Architectural for Interior Design I) 

110213514     วัสดุเพ่ือการออกแบบภายใน          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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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                            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    วชิาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           3(3–0–6) 

                    (General Education Elective Course)  
110213512      สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 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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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                           หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
08XXXXXXX  วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา             3(3–0–6) 

                   (Language Elective Course)  

08XXXXXXX  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          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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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา                         หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          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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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                            หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

110213565 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) 

 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                               หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

          110213573 ฝกงาน                                                  1(240 ชั่วโมง) 

(Training) 

    

              รวม      1(240 ช่ัวโมง) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                            หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

110213517     การประกอบวิชาชีพ                                   3(3–0–6) 

                     (Professional Practice)  

110213566     การออกแบบภายใน 6          4(1–6–5) 

                               (Interior Design VI) 

110213572     การวิจัยเพ่ือออกแบบและการเตรียมศิลปนิพนธ       3(1–4–4) 

                               (Research for Design and Art Thesis Preparation) 

 

                 รวม                     10(5–10–15) 

 

 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                              หนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

110213575      ศิลปนิพนธ                                                               9(0–18–9)  

                     (Art Thesis) 

110213576 สัมมนาศิลปนิพนธ          1(0–2–1) 

  (Art Thesis Seminar) 

 

                                                         รวม          10(0–20–10) 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  

 

020003102 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน              3(2-2-5) 

  (Basic Information Technology) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

  ความหมาย ความสําคัญ จุดมุ งหมายและประโยชนของระบบสารสนเทศ 

องคประกอบของระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล การใชโปรแกรมประมวลผลคํา การใชโปรแกรม              

ตารางงาน การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล การใชโปรแกรมฐานขอมูล ฮารดแวรและซอฟตแวรของ                  

การสื่อสารขอมูลและเครือขายระบบอินเทอรเน็ต การคนหาขอมูล กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี

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 การถายภาพเบ้ืองตน           3(2-2-5) 
  (Basic Photography) 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

  การจัดองคประกอบของภาพ ชนิดของกลองถายภาพ วิธีการใชและการบํารุงรักษา
กลองและภาพ เลนสถายภาพประเภทตางๆ อุปกรณเสริมสําหรับการถายภาพ คาความไวแสงและ    
คาความสมดุลของแสงสีขาว การวัดแสงและการจัดแสง เทคนิคการปรับตั้งกลองเพ่ือการถายภาพ
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 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต            3(2-2-5) 
  (Meditation for Life Development) 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  Prerequisite : None 
  จุดประสงคของการทําสมาธิ วิธีการ จุดเริ่มตนของการทําสมาธิ 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

สถิติ สถิติในสังคมมนุษย รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดลอม การโฆษณา การตลาด การเงิน  
การแพทย หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
  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 และการเขียนในระดับพ้ืนฐาน เพ่ือ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรู
คําศัพทและไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความท่ัวไป การเขียนประโยคและยอหนาท่ี
มีโครงสรางไมซับซอน การฝกทักษะเพ่ิมเติมท่ีศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
   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 e-
Learning. 
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080103002 ภาษาอังกฤษ 2             3(3-0-6) 

  (English II) 

  วิชาบังคับกอน  : 08103001 ภาษาอังกฤษ 1 
  Prerequisite : 080103001 English I 

การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรู
คําศัพทและไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความท่ัวไป การเขียนประโยคท่ีมี 
โครงสรางซับซอนและยอหนาขนาดสั้น การฝกทักษะเพ่ิมเติมท่ีศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองและ               
การเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
  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  
    ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 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  
                ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสรางประโยคท่ีซับซอนข้ึน เพ่ือ           
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   ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน                  3(3-0-6) 
   (English for Work) 
                วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  
           Prerequisite : 080103002 English II  
                       ทักษะการใชภาษาเ พ่ือการทํางาน  ภาษาในการทําธุร กิจ 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 จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการดํารงชีวิต                                        3(3–0–6) 

  (Psychology for Happy Life) 
  วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  

Prerequisite :  None 

  พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย การพัฒนาความสามารถดานการคิดการใช      

เหตุผลและการแกปญหา  แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธระหวางบุคคล ความดึงดูดใจ      

ความชอบพอและความรัก การสรางมิตรภาพและการเลือกคูครอง การจัดการกับปญหาชีวิตและสังคม 

การเอาชนะใจตนเอง โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาและการปรับปรุงตนเองเพ่ือการดํารงชีวิตอยาง

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,  self-

control, and self-development through psychology for happy life. 

 

080303104     จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน                                        3(3–0–6) 
                    (Psychology for Work) 

                    วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

Prerequisite :  None 

  จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแกปญหา ความขัดแยงในการ
ทํางาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค การประสานงาน ภาวะผูนํา การสรางทีมงาน และการสื่อสารในท่ีทํางาน  

  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 การพูดเพ่ือประสิทธิผล           3(3–0–6)

  (Effective Speech) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite :  None 

  ความสํ า คัญของการ พูด  องคประกอบของการ พูด  ประ เภทของการ พูด                        
การวิเคราะหกลุมผูฟง การเตรียมการพูด และการใชหลักจิตวิทยาในการพูด การพูดเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผล การพูดในโอกาสตาง ๆ การประเมินผลการพูดของตนเองและผูอ่ืน 

   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 

  ประวัติและแนวคิดเก่ียวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องตน คอมพิวเตอรและโปรแกรมท่ีใช

เก่ียวกับคาราโอเกะ 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 

  ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณท่ี
เหมาะสม  การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล การเปนผูเลนและผูชม
ท่ีดี 

 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 

            ประวัติของกีฬาวอลเลยบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณท่ี
เหมาะสม  การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนวอลเลยบอล การเปนผูเลนและผูชม
ท่ีดี 

          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 การเลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม  
การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

  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 
                    ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ           
การปลูกฝงความรู ความเขาใจ และเจตคติท่ีดี 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 กติกา การเลือกใชอุปกรณท่ี
เหมาะสม  การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนเทเบิลเทนนิส การเปนผูเลนและ
ผูชมท่ีดี 
          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 ตั้งแตข้ันพ้ืนฐานสายสีขาวจนถึงข้ันสายสีเหลืองข้ัน 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  มารยาทท่ีสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  นําไปถายทอดใหผูอ่ืน การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

  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 มารยาทของผูเลนและผูชมท่ีดี 
การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลน และนําไปถายทอดใหผูอ่ืนได 
  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
ทักษะพ้ืนฐาน 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

ทักษะพ้ืนฐาน  การทรงตัว การเคลื่อนท่ีของเทาและลําตัว การฝกลมปราณไทจี๋/ไทเกก 18 ทา และการ

ฝกมวยไทจี๋/ไทเกก ข้ันท่ี 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 ความเขาใจเก่ียวกับประวัติความเปนมาของหมากลอม กฎ กติกา มารยาท 
วัตถุประสงคพ้ืนฐานของการเลนหมากลอม 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 การฝกทักษะพ้ืนฐาน 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 การเขาใจตนเองและผูอ่ืน 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 คุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน พัฒนาการของ
ชีวิตและพัฒนาการทางจริยธรรม ทฤษฎีความตองการ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การรับรู
ความสามารถของตนและการเห็นคุณคาในตนเอง ความคิดสรางสรรค  การเลือกคูครอง การบริหาร
ชีวิต การทํางานท่ีมีความสุข และหลักธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
            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                                               3(3–0–6) 

                   (Personality Development) 
                          วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite :  None 

 ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ 
สุขภาพจิต การปรับตัวและการบริหารความเครียด การปรับปรุงและการเสริมสรางบุคลิกภาพ  
บุคลิกภาพสูความเปนผูนํา ความฉลาดทางอารมณ การพูด การฟง พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
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 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน        การบริหาร
ตนใหเขากับชีวิตและสังคม การปรับตนเพ่ือรวมกิจกรรมทางสังคม 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 
  ความรูเก่ียวกับประเทศตางๆ 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 โดยการฝกหัดการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
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 

                      การออกแบบข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาความคิด โดยการนําลักษณะท่ีดีของการ
ออกแบบไปใช การออกแบบเพ่ือการโฆษณาในธุรกิจการคาและสาธารณะประโยชนท้ังทฤษฎีและ

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 ระยะพ้ืนท่ี 
การมีอาณาเขตครอบครอง มุมมอง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและสิ่งท่ี
มนุษยสรางข้ึน ท่ีมีผลตอการออกแบบภายในและภายนอก จิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับการออกแบบ เพ่ือเปน

แนวทางไปสูการออกแบบสภาพแวดลอมท่ีดี 
                    Methods of interior environmental design to correspond to exterior 
environment. Space, territoriality, perspectives and impacts of geographical and man-

made 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 

                     การเขียนภาพ เทคนิควิธีการของการวาดเสนตางๆ สรางภาพดวยแนวความคิด
สรางสรรค เพ่ือนําไปประยุกตใชในงานศิลปะและการออกแบบตางๆ ฝกทักษะการใชสี 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 ตั้งแตสมัยทวาราวดี 
ลพบุรี อยุธยา รัตนโกสินทร โดยศึกษาจากตัวอยางงานและหลักฐานท่ีมีอยูในปจจุบัน ตั้งแต พระราชวัง 
โบสถ วิหาร กุฏิ ศาลาการเปรียญ ลักษณะท่ีอยูอาศัยและวิถีชาวบานเพ่ือนํามาประยุกตใชในงาน
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 ท้ัง
ของสากลและของไทย มีตัวอยางของงานอนุรักษประกอบศึกษาขอพิจารณาตางๆ ท่ีเก่ียวของ            
ความเหมาะสมในการออกแบบปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาคารอนุรักษ ในดานการออกแบบภายใน
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 

                    ชนิดของพันธุไมประดับ ท้ังชนิดพันธุไมดอกและพันธุไมใบ ท่ีอยูภายในรมและ
กลางแจง หลักการออกแบบจัดสวนแบบตางๆ และนําองคประกอบศิลปะมาใช วัสดุ อุปกรณการจัด
สวนท่ีเก่ียวของ ฝกหัดเขียนพันธุไม และออกแบบจัดสวนในพ้ืนท่ีขนาดเล็กและขนาดกลาง 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   การออกแบบอยางย่ังยืน                        3(2–2–5) 
           (Sustainability Design)   

          วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite :  None 

                     หลักการและทฤษฎีของการออกแบบอยางยั่งยืน  สรางความเขาใจปญหาสิ่งแวดลอม
และหลักการในการแกปญหาเบื้องตนดวยการออกแบบ สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการ
ออกแบบท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 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 
  ทฤษฎีการออกแบบพ้ืนท่ีวาง พ้ืนฐานการจัดองคประกอบพ้ืนท่ีวาง ความสัมพันธ
ระหวางพ้ืนท่ีวางในงานออกแบบภายใน การออกแบบพ้ืนท่ีวางและจัดองคประกอบของภาพท่ีใช
นําเสนอ โดยใชเทคนิคการถายภาพ เพ่ือสรางองคประกอบท่ีมีความสวยงามในงานออกแบบภายใน 

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 การอานแบบรายละเอียดท่ีมีศัพท

เฉพาะในงานออกแบบภายในไดอยางเขาใจ เรียนรูและฝกการใชศัพทเฉพาะทางท่ีเก่ียวของ  การระบุ

รายละเอียดลงในแบบกอสราง การนําเสนอแบบท่ีมีการใชศัพทเทคนิคเฉพาะในงานออกแบบภายใน 

 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 การใชสีท่ีเหมาะสม การสื่อ

ความหมายของผลงานท่ีนําเสนอ การลําดับขอมูลในการนําเสนอ สามารถใชเครื่องมือในการนําเสนอ

ผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคการวางบุคลิกภาพในการนําเสนอผลงาน การดําเนินการนําเสนอ

ผลงานดวยเทคนิคท่ีทันสมัย 

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 

                     รูปแบบของงานออกแบบภายในและเครื่องเรือนลักษณะไทยและคลาสสิก              

เพ่ือประยุกตใชในงานออกแบบภายใน และนําไปเขียนแบบใหเกิดเปนรูปแบบเฉพาะ การกําหนด

แนวคิดในการออกแบบลักษณะไทย  วิธีกําหนดโครงสี วัสดุ และการสรางบรรยากาศของการออกแบบท่ี

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 ปจจัยมนุษยและการออกแบบเพ่ือทุกคน          3(2-2-5) 

  (Human Factors and Universal Design) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite :  None 

  การศึกษาแนวคิดการออกแบบพ้ืนท่ีภายในท่ีมีปจจัยเรื่องความตองการใชพ้ืนท่ีของ

มนุษย ทางดานกายภาพและจิตวิทยาการออกแบบ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการออกแบบเพ่ือทุกคน 

พ้ืนท่ีและการใชงานท่ีเหมาะสม ความสะดวกในการใชงาน โดยปราศจากเรือนไทยของขอจํากัดทาง

รางกายหรือการเคลื่อนไหว อุปกรณหรือการออกแบบในจุดท่ีสําคัญ สามารถมองเห็นชัดเจนไมวาจะ

มองขณะยืน หรือนั่งในรถลอเลื่อน และจัดเตรียมพ้ืนท่ีใชงานท่ีเหมาะสมกับการเขาถึงและใชสอยโดย

คํานึงถึงบุคคลท่ัวไปและบุคคลท่ีตองมีผูดูแลหรือมีอุปกรณชวยเหลือ 

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 เพ่ือเขาใจกระบวนการ

วางแผนในการออกแบบภายใน สามารถนําแนวคิดการออกแบบการทดลองในงานออกแบบภายในมา

ใชออกแบบพ้ืนท่ีภายในได 

  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 

  บริบทในงานออกแบบภายใน องคประกอบของบริบท การวิเคราะหเพ่ือหาแนว

ทางการกําหนดเอกลักษณของบริบท การวิเคราะหบริบทเพ่ือหาการรับรูบริบท และการวิเคราะหบริบท

เพ่ือกําหนดแนวความคิดโดยรวมในงานออกแบบภายใน นักศึกษาสามารถกําหนดแนวความคิดโดยรวม

จากการวิเคราะหบริบท เพ่ือใหไดมาซ่ึงเอกลักษณของงานออกแบบ 

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 การออกแบบรายละเอียดเพ่ืองานออกแบบภายใน ศึกษากรณีตัวอยาง
งานออกแบบภายในท่ีมีการออกแบบรายละเอียด แนวคิดการออกแบบรายละเอียดของนักออกแบบ
ภายในท้ังในประเทศ และตางประเทศ ใหเพ่ือเขาใจแนวคิดการออกแบบรายละเอียด 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   ประวัตศิาสตรศิลปะ          3(3–0–6) 
                    (History of Arts)  

                    วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite :  None 

                    ประวัติ ศิลปะตะวันตกยุคสมัยตางๆ ความเปลี่ยนแปลงและแนววิวัฒนาการ 

สภาพแวดลอม สังคม ปรัชญาความเชื่อท่ีนําไปสูการแสดงออกทางรูปธรรมของศิลปะ 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 pre-
historic, Egyptian, Etruscan, Roman, and Byzantine periods, Western arts in each period 
and doctrinal arts from Middle to Modern Ages. 

110213412   ประวัต-ิวิวัฒนาการเครื่องเรือนและออกแบบภายใน       3(3–0–6) 

                    (History-Evolution of Furniture and Interior Design) 

                    วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite :  None 

                    ประวัติและแนววิวัฒนาการเครื่องเรือน ลักษณะเฉพาะ ประเภทของเครื่องเรือน            

การเกิดเครื่องเรือนใหมๆ ในแตละยุคสมัย ประเภทของวัสดุ โครงสราง แบบลาย เทคนิควิธีการประดับ

ตกแตงท่ีมีจุดเดนเฉพาะของเครื่องเรือนแตละสไตล ตั้งแตยุคอียิปต กรีก อิทรัสกัน โรมัน คริสเตียน

ตอนตน โกธิค เรอเนซองส  บาร็อค ร็อคโคโค นีโอคลาสสิกในศตวรรษท่ี 18 ขอแตกตางระหวางเครื่อง

เรือนตะวันตกสไตลตางๆ  ผลงานเครื่องเรือนเดนท่ีมีชื่อเสียง และชื่อนักออกแบบสําคัญท่ีปรากฏ

หลักฐาน ประวัติและแบบอยางงานออกแบบภายในของประเทศตะวันตกในยุคสมัยท่ีเดนและสําคัญ  
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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 ผลกระทบของการกําหนดสัดสวนและอิริยาบถตางๆท่ี
สัมพันธกับการออกแบบ เพื่อนําไปใชสําหรับการออกแบบเครื่องเรือนและออกแบบภายใน เนนการ

ฝกหัดใหผูเรียนศึกษาวิเคราะหหาเหตุผลเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเกิดทักษะในการเลือกใชขนาด

สัดสวนตางๆท่ีมีความเหมาะสมเขากันไดกับกายวิภาคมนุษย 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   พ้ืนฐานการวาดเสนและลงสี          3(1–4–4) 
                    (Basic Drawing and Painting)   

                    วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite :  None 

                     การเขียนภาพ และการใชอุปกรณใหเกิดทักษะในการวาดเสนและลงสีในลักษณะ
ตางๆ เพ่ือใหผูเรียนมีการสังเกตและเขาใจโครงสรางตางๆ ในธรรมชาติ วิธีการเขียนภาพ เทคนิคและ
การ   ระบายสี  ฝกใหผูเรียน มีความละเอียดออน  สุนทรียภาพ  ทักษะและสมาธิในการทํางาน โดยฝก
เขียนจากหุนนิ่ง ทัศนียภาพท้ังภายในและภายนอกอาคารไดถูกสัดสวนตามความเปนจริง 

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   พ้ืนฐานการออกแบบ                                                         3(1–4–4) 

                    (Design Fundamentals)    
                     วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite :  None 

                       ทฤษฎีการออกแบบเบื้องตน หลักการการจัดองคประกอบ กระบวนการสรางความคิด

ในการออกแบบจากการใชทัศนธาตุทางศิลปะและการออกแบบ (Art/Design Elements) และ

หลักการออกแบบ (Design Principles) เนนความเขาใจ เรื่องมิติ พ้ืนท่ีความสัมพันธของขนาด และ

พ้ืนท่ีการสื่อความหมาย และความคิดสรางสรรค ฝกปฏิบัติงานดวยสื่อตางๆท้ัง 2 มิติและ 3 มิติ            

เพ่ือสามารถประยุกตเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการสรางสรรคผลงานในสาขาวิชาชีพ 

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   พ้ืนฐานศิลปะไทย           3(1–4–4) 

                    (Basic Thai Arts)  

                    วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite :  None 

                           องคประกอบและท่ีมาลายไทยจากงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม และ

สถาปตยกรรม ลายไทยชนิดตาง ๆ ตั้งแตตนแบบไปจนถึงการบรรจุลายลงบนสวนประกอบของลายใน

วัตถุสิ่งของ เครื่องเรือน และสถาปตยกรรมใหถูกตองตามหนาท่ี 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   การเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน                   3(1–4–4) 

                    (Introduction to Technical Drawing) 

                     วิชาบังคับกอน :ไมมี 

Prerequisite :  None 

                     ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการใชเสน  ตัวอักษร ดวยอุปกรณการเขียนแบบพ้ืนฐาน การอาน

ความหมายของสัญลักษณและรหัสของเสนใหเกิดความรู ความเขาใจในงานเขียนแบบ การเขียนแบบ

แปลน รูปดาน รูปตัด โครงสรางตางๆ การเขียนแบบในลักษณะสถาปตยกรรม 2 มิติและ 3 มิติ          

การเขียนแบบทัศนียภาพจากรูปทรงตางๆ จากมุมมองท่ีแตกตางกัน ท้ังใชมาตราสวนและไมใช           

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   สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 1                      3(2–2–5) 

                    (Architecture for Interior Design I) 

                     วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite :  None 

            โครงสรางสถาปตยกรรมอาคารบานพักอาศัยขนาดเล็ก และขนาดกลาง ระบบ

โครงสรางประเภทตางๆ ท่ีเปนประโยชนตองานออกแบบภายใน 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   สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 2                  3(2–2–5) 

          (Architecture for Interior Design II) 

                     วิชาบังคับกอน : 110213511   สถาปตยกรรมเพ่ืองานออกแบบภายใน 1 

 Prerequisite : 110213511   Architecture for Interior Design I 

                       โครงสรางสถาปตยกรรมในลักษณะอาคารสํานักงาน และอาคารพาณิชยขนาดกลาง     

ระบบโครงสรางประเภทตางๆ เพ่ือนํามาเปนประโยชนและทําความเขาใจในการแกปญหา ระยะ ขนาด

โครงสรางและสวนประกอบของอาคาร วัสดุและกรรมวิธีการกอสรางแบบใหม อุปกรณประกอบอาคาร 

ท่ีมีผลตอการใชพ้ืนท่ีวางภายใน 
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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   วัสดุเพ่ือการออกแบบภายใน                      3(3–0–6) 

                    (Materials for Interior Design) 

            วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite :  None 

 ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุตางๆท่ีเก่ียวของกับงานออกแบบเครื่องเรือนและ

ออกแบบภายใน ประโยชน คุณสมบัติเฉพาะอยางของวัสดุและการนํามาใชงาน ตลอดจนขอดี ขอเสียของ

วัสดุแตละอยาง ท่ีจะเลือกนํามาใชใหเหมาะสมกับงานแตละชนิด   

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

วิเคราะหขอมูล การแสดงผลการวิเคราะหเปนแผนผังในรูปแบบตางๆ การสรุปและแปลผลการ

วิเคราะห เพ่ือนําไปสูการออกแบบภายในอยางเปนระบบและมีเหตุผล 

 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 

                   ท่ีมาและวิธีสรางแนวความคิดในการออกแบบ  วิธีแกปญหา พัฒนาการดานตางๆ

ท่ีทําใหเกิดเปนงานออกแบบ ปจจัย หรือตัวแปรตางๆท่ีมีผลตองานออกแบบ การสรุปผลดวยวิธีการ

พิจารณางานออกแบบท่ีดี กระบวนการออกแบบ มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องที่เก่ียวของ 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 

                     หลักสําคัญเพ่ือการประกอบวิชาชีพออกแบบภายใน การประมาณราคา หลักการ

บริหารเงินทุนท่ีใชในโครงการ การวิเคราะหโครงการ การประกวดราคา เอกสารสัญญาและกฎหมายวา

ดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและสภาพแวดลอม  กฎหมายวาดวยการปฏิบัติวิชาชีพเทคนิคการ

บริหารงานการกําหนดเวลาเสร็จของโครงการและระยะเวลาการทํางานเพ่ือใหเสียคาใชจายต่ําสุด 

ความสัมพันธ ระหวางวิชาชีพกับวงการธุรกิจท่ีเก่ียวของจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

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 
                  การใหแสงสวางในงานออกแบบภายในอาคารประเภทตางๆ แหลงกําเนิดแสง  
ทิศทางของแสง  ท้ังจากแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ  ชนิดและประเภทของหลอดไฟฟา การ
ออกแบบแสงและการเขียนผังไฟฟาในงานออกแบบภายใน ประโยชนใชสอย ความงาม ความสัมพันธ
ระหวางแสงและสี การวิเคราะหและประเมินผล  การออกแบบแสงสวางท่ีมีประสิทธิภาพและใหผล
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 สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 2 

Prerequisite :  110213512 Architecture for Interior Design II 
          ทฤษฎีและหลักพ้ืนฐานของงานระบบ เทคโนโลยีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานออกแบบ
ภายใน ระบบไฟฟา แสงสวาง ระบบปรับอากาศ ระบบทอและสุขภัณฑ ระบบน้ํารอน น้ําเย็น ระบบ
เสียงและการไดยินเพ่ือเขาใจ ขอมูลพ้ืนฐานของระบบและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเก่ียวของสามารถนําไป
เขียนแบบงานออกแบบภายใน สัญลักษณ คํายอ หนวยวัด ประเภทของแบบกอสราง การเขียนผัง
บริเวณ ผังพ้ืน แบบรื้อถอนปรับปรุง การเขียน รูปดาน รูปตัดและแบบขยาย การเขียนแบบงานระบบ
ไฟฟาและระบบสุขาภิบาล การเขียนรายละเอียดเฟอรนิเจอร และสิ่งตกแตง การเขียนรายละเอียด 
กํากับแบบตลอดจนการจัดเรียงรูปเลมงานออกแบบภายในเพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการนําไปใชในการ
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
ไดครบทุกข้ันตอนการทํางาน  การแกไขแบบหรือชิ้นงานในคอมพิวเตอรและการนําเสนอผลงานในรูปแบบ 

2 มิติ 3 มิติรวมถึงภาพเคลื่อนไหว เรียนรูและฝกฝนการผสมผสานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน
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 

                      การนําเสนองานออกแบบภายในดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ  การข้ึนรูปทรง              
3 มิติ  การสรางพ้ืนผิวแกวัตถุ การจัดแสงใหแกวัตถุ  การกําหนดมุมมอง  การสรางภาพเคลื่อนไหวและ

เทคนิคการ Render เพ่ือความสมบูรณของงานออกแบบ 
                     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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110213561   การออกแบบภายใน 1                    4(1–6–5) 

                    (Interior Design I)       

                     วิชาบังคับกอน : 110213431 สัดสวนมนุษยกับการใชงาน 

    110213461 พ้ืนฐานการวาดเสนและลงสี  

    110213462 พ้ืนฐานการออกแบบ    

      110213464 การเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน  

Prerequisite :  110213431 Human Scale and Application 
   110213461  Basic Drawing and Painting) 

 110213462 Design Fundamentals 
 110213464 Introduction to Technical Drawing 

                    การออกแบบภายในและการเขียนแบบงานออกแบบภายในเบื้องตน โดยการออกแบบ

ภายในพ้ืนท่ีเพ่ือการพักอาศัย ขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ หองนอน หองนั่งเลน หองรับแขก          

ครัว หองรับประทานอาหารใหตอบสนองกิจกรรมและพฤติกรรมการใชงาน หลักการจัดวางเครื่องเรือน 

ขนาดและชนิดของเครื่องเรือนภายในท่ีพักอาศัย การจัดทางสัญจร ใหสัมพันธกันกับการวางตําแหนง

เครื่องเรือน รูจักเลือกขนาด สัดสวนของเครื่องเรือนใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ฝกหัดวางแปลน ข้ึนรูปดาน 

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 
                     การออกแบบและเขียนแบบงานออกแบบภายในพ้ืนท่ีเชิงการคา ซุมขายของ รานคา
ปลีก พ้ืนท่ีเชิงพาณิชยขนาดเล็ก การออกแบบเพ่ือหาเอกลักษณองคกร  การออกแบบเพ่ือการจัดพื้นท่ี
ภายในอาคารสํานักงานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ องคประกอบ หลักของสํานักงาน 
การจัดหนวยงาน ความสัมพันธและพฤติกรรมของการทํางาน วัสดุ อุปกรณ เครื่องเรือน ขนาดของ
เครื่องเรือนท่ีจําเปน และงานระบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

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 

                     การออกแบบและเขียนแบบพ้ืนท่ีวางเชิงพาณิชยท่ีเปนธุรกิจการบริการ ท้ังภายในและ

ภายนอกอาคาร อาคารท่ีใหบริการสาธารณะตาง ๆ เชน ฟตเนส สปา รานขายอาหารและเครื่องดื่ม ราน

กาแฟ การออกแบบแบบโถงพักคอยในโรงแรมและหองพัก ประเภทตาง ๆ ของโรงแรม องคประกอบของ

โรงแรม หลักการออกแบบโรงแรม การจัดคาความสัมพันธและพฤติกรรมของการใชพ้ืนท่ี ขนาดของเครื่อง

เรือน งานระบบตาง ๆ วัสดุท่ีใชประกอบในการออกแบบโรงแรม 

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 

                      การออกแบบภายในและเขียนแบบภายใน อาคารท่ีมีรายละเอียดของงานระบบ

ซับซอน และอาคารท่ีมีหนวยงานซับซอน มีผูใชจํานวนมาก เชน อาคารสาธารณะขนาดใหญ

สถาบันการศึกษา หางสรรพสินคา หองปฏิบัติการประเภทตาง ๆ โรงพยาบาล การศึกษาขอมูลอยาง

เปนระบบเพ่ือนํามาใชประกอบการออกแบบ เนนการสังเคราะห วิเคราะห เทคนิคการนําเสนองานใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 

              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 การแกปญหาในการออกแบบข้ันสูง

การปรับปรุงอาคารเกามาใชงานใหม ในลักษณะโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีการใชงานเดิม หรือเสนอแนะ

พ้ืนท่ีการใชงานใหม การออกแบบภายในอาคารอนุรักษ การออกแบบพ้ืนท่ีภายในเพ่ือชุมชน ศูนยการ

เรียนรู และการออกแบบพิพิธภัณฑ เนนการจัดระบบขอมูลเพ่ือการออกแบบสามารถสังเคราะห 

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 เพ่ือประมวลเอาความรู ผูเรียนสนใจ

เฉพาะเรื่อง การศึกษาหัวขอหรือปญหาพิเศษท่ีผูออกแบบสนใจ มีประเด็นการศึกษาท่ีชัดเจนสามารถ

กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค นิยาม ปญหาของงานออกแบบ และดําเนินการแกปญหาโดยการ

ออกแบบได ภายใตการปรึกษาของผูสอน ทําการออกแบบและศึกษาคนควาหาลักษณะแนวความคิดใน

การออกแบบท่ีใหม แสดงความกาวหนาของการออกแบบภายใน พรอมท้ังการนําเสนอในเทคนิคการ

นําเสนอข้ันสูง  

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 

                   หลักเกณฑพ้ืนฐานการออกแบบเครื่องเรือน สัดสวนการใชงาน ท่ีสัมพันธกับมนุษย และ

มิติ เพ่ือเขาใจโครงสรางเบื้องตนของเครื่องเรือนและงานออกแบบภายใน หนาท่ีของโครงสรางและ

องคประกอบในงานออกแบบภายใน แบบขยายรายละเอียดและวิธีการกําหนดแบบ  วัสดุ อุปกรณท่ี

นํามาใชในงานออกแบบเครื่องเรือน การเขาไมในลักษณะตางๆ การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช    ในการ

ออกแบบเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด 

                   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

ตางๆ โดยใหสัมพันธกับพ้ืนท่ีใชสอย พ้ืนท่ี 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  ท่ีมาของการจัดนิทรรศการ ประเภทและรูปแบบ การจัดและการวางแผน 

การกําหนดเรื่องราวในการจัดแสดง การนําเอาเทคนิควิธีตางๆ มาใชเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการจัด

นิทรรศการ ฝกปฏิบัติและสรางความคิดในการออกแบบนิทรรศการ     ในขนาดพ้ืนท่ีตางๆ ตั้งแตขนาด

เล็กจนถึงขนาดใหญ เชน พิพิธภัณฑ หรืองานแสดงสินคานานาชาติ โดยจัดวางแผนการในการใชพ้ืนท่ี

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   การวิจัยเพ่ือออกแบบและการเตรียมศิลปนิพนธ           3(1–4–4) 

          (Research for Design and Art Thesis Preparation) 

           วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite :  None 

                    การใชทฤษฎีความรู  เทคนิคพ้ืนฐาน และประเภทของการวิจัย สภาพปญหา 

ความสัมพันธของปญหา การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดขอบเขตของการวิจัย การเก็บรวบรวม

ขอมูล การใชขอมูลท่ีเหมาะสม วิธีเขียนโครงการและนําเสนอศิลปนิพนธ การหาความเปนไปไดของ

โครงการ การวิเคราะหโครงการ เปรียบเทียบ การเลือกแนวทางรูปแบบของแนวความคิด เพ่ือนําไปสู

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 ช่ัวโมง) 

           (Training) 

           วิชาบังคับกอน : 110213565 การออกแบบภายใน 5 

Prerequisite :  110213565 Interior Design V 

                    นักศึกษาออกฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานราชการ  ท่ีประกอบกิจการ

ประเภทออกแบบภายใน   โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาควิชา    มีการประเมินผลจาก

ผูควบคุมในสวนของสถานประกอบการ  และการตรวจติดตามจากภาควิชา  นักศึกษาจะตองทํารายงาน

ประ จําวันใหผูควบคุมงานรับรอง    พรอมท้ังทําสรุปผลการฝกงานเปนรูปเลมสงภาควิชาเม่ือสิ้นสุด

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  การวิจัยเพ่ือออกแบบและเตรียมศิลปนิพนธ 

    110213566  การออกแบบภายใน 6 

Prerequisite : 110213572  Research for Design and Art Thesis  
                 Preparation 

110213566  Interior Design VI 

                  ดําเนินการคนควาและวิเคราะหขอมูลอยางสมเหตุสมผล และเปนขอมูลท่ีทันสมัย เปน

หลักวิชาการในปจจุบัน เปนขอมูลอางอิงที่เชื่อถือได เพื่อใหปริญญานิพนธนั้นมีความสมบูรณในงาน

ออกแบบ โดยจะตองประกอบดวยภาคเอกสารคนควา และงานออกแบบภายใน เนื้อหาสาระของงาน

แสดงถึงความรูความสามารถท่ีเหมาะสม และมีประโยชน   ในการประกอบอาชีพเฉพาะสาขา การ

ดําเนินการรายละเอียดของปริญญานิพนธจะเปนไปตามระเบียบท่ีภาควิชาฯ กําหนดไว โดยมีอาจารยท่ี

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 ท่ีเก่ียวของกับปริญญานิพนธ แลกเปลี่ยนความคิด ความรู และ

ฝกฝนการวิเคราะห วิจารณงานแลวเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสัมมนา นํามาเรียบเรียงเปนรายงาน

ท่ีสามารถใชประกอบในการทําศิลปนิพนธ 

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 

  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานออกแบบภายใน ข้ันตอนการวางแผนงาน

ออกแบบภายใน การประเมินราคางานออกแบบภายใน วิธีการประเมินอาคารหลังการใชงาน การใช

แบบประเมินอาคารหลังการใชงาน ข้ันตอนการทํางานออกแบบภายใน มารยาททางสังคม การพบ

ลูกคา การทํางานในลักษณะรวมกันตามข้ันตอนการทํางานออกแบบภายใน 

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 

 

 

39 

3.2  ช่ือ  - นามสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตาํแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

       3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ 

ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล 

 

คุณวุฒิ 

(สาขาวิชาเอก) 

สําเรจ็การศึกษาจาก 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัย 

หรือการแตงตาํรา) 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห) 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 

ท่ีมี 

อยูแลว 

ท่ีจะมีในหลักสูตร 

ปรับปรุง 

1 นายฌานกลา  ลีระกุล - Ph.D. (Architectural 

Heritage Management   

and  Tourism) 

- สถ.ม.  

 (สถาปตยกรรมภายใน) 

 

- ค.อ.บ.  

 (สถาปตยกรรมภายใน) 

 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

-มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 

- สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง 

- สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง 

2550 

 

 

2542 

 

 

2533 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

หนา 66 

 

 

9 9 

 

 

 

 

 

2 นางสาวสุพัตรา  ซวนลิ่ม 

 

-ปร.ด (บริหารศิลปะและ

วัฒนธรรม) 

- สถ.ม. (สถาปตยกรรม

ภายใน) 

 

- ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 

 

 

 

 

- มหาวิทยาลัยบูรพา   

 

- สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง   

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ  

2558 

 

2554 

 

 

2550 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา  66-67 

9 9 

57 
มคอ.2 
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3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร  (ตอ) 

 

ลําดับ 

ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล 

 

คุณวุฒิ 

(สาขาวิชาเอก) 

สําเรจ็การศึกษาจาก 

 

 

 

 

  

 

 

ตําแหนง

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัย 

หรือการแตงตาํรา) 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห) 

 

สถาบัน 

 

ป 

พ.ศ. 

ท่ีมี 

อยูแลว 

ท่ีจะมีในหลักสูตร 

ปรับปรุง 

3 นายสุรสิทธ์ิ  แสงสุรยิะ 

 
- สถ.ม. (สถาปตยกรรม

ภายใน) 

 

 

- ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 

  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

- สถาบันเทคโนโลยี   

พระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

 

- สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง 

2542 

 

 

         
 

2533 

 

 

 อาจารย   ตามเอกสาร 

หนา 67-68 

 

9 9 

 

4 นางสาวมนินทรา ทุมโฆสติ 

 

- ศ.ม. (การออกแบบ

ภายใน) 

 

- ศ.บ. (การออกแบบ

ภายใน)       

-  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 

-  มหาวิทยาลัยรังสิต  

2550 

 

 

2546 

 อาจารย ตามเอกสาร 

หนา 68 

 

9 

 

9 

 

 

 

 

 

     

 

 

58 
มคอ.2 
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      3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร  (ตอ) 

 

ลําดับ 

ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล 

 

คุณวุฒิ 

(สาขาวิชาเอก) 

สําเรจ็การศึกษาจาก 

 

 

 

 

  

 

 

ตําแหนง

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัย 

หรือการแตงตาํรา) 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห) 

 

สถาบัน 

 

ป 

พ.ศ. 

ท่ีมี 

อยูแลว 

ท่ีจะมีในหลักสูตร 

ปรับปรุง 

5 นางสาวฐิฏิมา  อัมพวรรณ  

 

- ศ.ม. (การออกแบบภายใน) 

 

- อส.บ. (เทคโนโลยีศิลป

อุตสาหกรรม) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 

- มหาวิทยาลัยศลิปากร   

 

- สถาบันเทคโนโลยพีระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

2555 

 

2546 

 อาจารย  ตามเอกสาร 

หนา 68-69 

9 

 

 

9 

 

 

6 นางสาววีรยา  เอ่ียมฉํ่า 

 
-สถ.ม. (สถาปตยกรรม

ภายใน) 
 

 

- อส.บ. (เทคโนโลยีศิลป 

อุตสาหกรรม)    

 
 

 

 

- สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง 
 

-สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

 

2550 

 

 

 

2546 
 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา  70 

 

 

 

9 9 

          

59 
มคอ.2 
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3.2.2  อาจารยผูรวมสอน 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล 

 

คุณวุฒิ 

(สาขาวิชาเอก) 

สําเรจ็การศึกษาจาก  

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

การคนควาวิจัยหรือ 

การแตงตํารา 

ภาระการสอน (ชม.สัปดาห) 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 

ท่ีมี 

อยูแลว 

ท่ีจะมีในหลักสูตร

ปรับปรุง 

1 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนภาพรรณ  สุทธะพินทุ 

 

-  ค.อ.ม.  

(เทคโนโลยเีทคนิค

ศึกษา) 

 

-  สถ.บ. 

 (สถาปตยกรรมภายใน) 

 

 

 

- สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ  

 

 

- สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง        

 

 

2535 

 

 

 

2524 

รอง

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

หนา 70 

 

6 6 

       
       

60 
มคอ.2 
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3.2.3  อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – นามสกุล 

คุณวุฒิ  

(สาขาวิชาเอก) 

สําเรจ็การศึกษาจาก  

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

การคนควาวิจัยหรือ 

การแตงตํารา 

 

ภาระการสอน (ชม.สัปดาห) 
สถาบัน 

ป 

พ.ศ. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจริยา  วัฒนกูล 

 
- DIPLÔME DETUES 

APROFONDIES 

 

- DIPLÔME DE 

DOCTEUR DE 

TROISIEME CYCLE 

- ประกาศนียบัตรช้ันสูง 

(สถาปตยกรรมไทย) 

 

- สถ.บ. (มัณฑนศลิป) 

- Universite De 

Toulouse Le Mirail, 

France 

- Universite De 

Toulouse Le Mirail, 

France 

- มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

- สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2530 

 

 

2527 

 

 

2522 

 

 

2517 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา 70 

 

6 6 

2 นายชัยณรงค   

อรยิะประเสริฐ 

 

 

- ศ.ม.(การออกแบบภายใน) 

 

- ศ.บ (การออกแบบภายใน) 

 

- มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

- มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 

2552 

 

2539 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ตามเอกสาร 

หนา 70-71 

 

6 6 

61 
มคอ.2 



 มคอ.2 

 

 

40 

3.2.3  อาจารยพิเศษ (ตอ) 
 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – นามสกุล 

คุณวุฒิ  

(สาขาวิชาเอก) 

สําเรจ็การศึกษาจาก  

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

การคนควาวิจัยหรือ 

การแตงตํารา 

 

ภาระการสอน (ชม.สัปดาห) 
สถาบัน 

ป 

พ.ศ. 

3 

 

 

นางสาวศศิธร  ศรเีฟองฟุง 

 

 

- ปร.ด (การวางแผนภาค

และเมืองดุษฎีบัณฑิต) 

 

- M.Arch. 

(ARCHITECTURE AND 

PLANING) 

 

- สถ.บ (สถาปตยกรรม) 

 

 

- จุฬาลงกรณ  

มหาวิทยาลยั 

 

- Illinois Institute 

of Technology (IIT), 

USA 

 

-สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

 

2558 

 

 

2537 

 

 

 

2532 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา 71 

 

6 6 

4 นางสาวธนพร  วรฉัตร 

 

- ศ.บ. (การออกแบบ

ภายใน) 

 

 

- ศ.บ.(สถาปตยกรรม

ภายใน) 

- สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา เจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

 

- มหาวิทยาลยัรังสติ 

 

2543 

 

 

 

2534 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา 71 

 

6 6 

 

62 
มคอ.2 
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3.2.3  อาจารยพิเศษ (ตอ) 

ดับท่ี ช่ือ – นามสกุล 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชาเอก) 

สําเรจ็การศึกษาจาก 
 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

การคนควาวิจัยหรือ 

การแตงตํารา 

ภาระการสอน (ชม.สัปดาห) 

 
สถาบัน 

ป 

พ.ศ. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชยากร เรืองจํารูญ 

 

-ศศ.ม. (การจัดการ

ออกแบบภายใน) 

 

- ศป.บ (การออกแบบ

ตกแตงภายใน) 

 

- วท.บ. (เทคโนโลยี

สถาปตยกรรมภายใน) 

- มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

 

- มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

 

- สถาบันราชภัฎสวน

สุนันทา 

2558 

 

 

2550 

 

 

2546 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา 71 

 

6 6 

6 

 

 

 

 

 

 

นายอรรถพล วิบูลยานนท 

 

- ค.อ.บ. 

(สถาปตยกรรม

ภายใน) 

 

 

-สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  

 

2536 

 

 

 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา 71 

 

6 6 

63 
มคอ.2 
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3.2.3  อาจารยพิเศษ (ตอ) 

 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – นามสกุล 

คุณวุฒิ 

(สาขาวิชาเอก) 

สําเรจ็การศึกษาจาก  

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

การคนควาวิจัยหรือ 

การแตงตํารา 

 

ภาระการสอน (ชม.สัปดาห) 
สถาบัน ป 

7 

 

 

 

 

 

 

นายวรวิช  รัชตนันทิ 

 

 - M.A (MASTER IN 

INTERIOR AND LIVING 

DESIGN) 

 - ศ.บ. (การออกแบบ

ภายใน) 

- Domus Academy, 

Milan, Italy 

-มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

2558 

 

 

2551 

 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา 72 

 

6 6 

8 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนลินา  องคสิงห 

 

- สถ.ม. (สถาปตยกรรม

ภายใน) 

 

 

- สถ.บ. (สถาปตยกรรม

ภายใน) 

 

 

 

-จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั  

 

 

-มหาวิทยาลัยรังสิต  

2545 

 

 

 

2540 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา 72 

 

6 6 
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3.2.3  อาจารยพิเศษ (ตอ) 

 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – นามสกุล 

คุณวุฒิ 

(สาขาวิชาเอก) 

สําเรจ็การศึกษาจาก  

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

การคนควาวิจัยหรือ 

การแตงตํารา 

 

ภาระการสอน (ชม.สัปดาห) 
สถาบัน 

ป 

พ.ศ. 

9 

 

 

 

 

 

 

นายคมสัน   

สกุลอํานวยพงศา 

 

- สถ.บ. (สถาปตยกรรม

ภายใน) 

 

- มหาวิทยาลยัรังสติ 

 

2544 

 

 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา 72-73 

 

6 6 

10 

 

 

 

 

 

 

นายธัชวิทย 

สีบุญเรือง 

 

-Master of Arts 

-ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 

 

 

-Sheffield 

University,England 

 

-มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2555 

 

 

2550 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา 73 

 

6 6 
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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 ซวนล่ิม 

ผลงานวิจัย 

1. สุพัตรา ซวนลิ่ม. “แนวทางการออกแบบตลาด วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี” การประชุมสัมมนา

ทางวิชาการระดับชาติกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 2559 ครั้งท่ี3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559, 

2559 

2. สุพัตรา ซวนลิ่ม, สุรสิทธิ์ แสงสุริยะและฐปนพงศ นิวัตรอมรรักษ. “แนวคิดในการออกแบบ

พิพิธภัณฑองคกร กรณีศึกษาศูนยวิจัยขาวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 9 11-13 พฤษภาคม 2559, 2559 

3. สุพัตรา ซวนลิ่ม.  “แนวทางการออกแบบตลาด วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี” วารสารการ

ประชุมสัมมนา, 2559 

4. สุพัตรา ซวนลิ่ม.  “ทางวิชาการระดับชาติกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 2559”         

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559, 2559 

5. สุพัตรา ซวนลิ่ม, สุรสิทธิ์ แสงสุริยะและฐปนพงศ นิวัตรอมรรักษ.  “แนวคิดในการออกแบบ

พิพิธภัณฑองคกร กรณีศึกษาศูนยวิจัยขาวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”วารสารการประชุมสัมมนาทาง

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 9 11-13 พฤษภาคม 2559, 

2559 
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6. สุพัตรา ซวนลิ่ม และสุรสิทธิ์ แสงสุริยะ. “การปรับปรุงภูมิทัศนสถานีตํารวจนครบาลประชา

ชื่น” วารสารทางการศึกษาพัฒนาเทคนิคศึกษา. หนา 9-15. ปท่ี 27 ฉบับท่ี 92 ตุลาคม – ธันวาคม 

2557. กรุงเทพฯ: สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

2557 

7. สุพัตรา ซวนลิ่ม.  “สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมในการเขาถึงวัด

เพ่ือรองรับผูสูงอายุ”การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 29 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันท่ี 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. สุรสิทธิ์  แสงสุริยะ . “ผลงานบริการวิชาการงานออกแบบหองเรียนและหงอสอบ

วิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัย มจพ.”,2558 

4. สุรสิทธิ์  แสงสุริยะ . “ผลงานบริการวิชาการงานออกแบบแนวคิดหอเกียรติภูมิมหา 

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. ฐิฎิมา  อัมพวรรณ. “ผลงานบริการวิชาการ นิทรรศการเกาดานการพัฒนา เกาหนา

นวั ตกร รม  เ ก า คํ า สอนของพ อ ,มหาวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี พระจอม เกล าพระนคร เหนื 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 และโรคติดตอทางเพศสัมพันธครั้งท่ี 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 ครั้งท่ี 4 หอ

ศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ,กรุงเพมหานคร.26 พค.-30 มิย. 2558” ,2558 

7. ฐิฏิมา อัมพวรรณ. “สัดสวนมนุษยกับการใชงาน.ศูนยผลิตตําราเรียนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.กรุงเทพมหานคร”, 2556 

8. ฐิฎิมา  อัมพวรรณ. “ผลงานวิจัย การศึกษาวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือการออกแบบสถานฟนฟู

และบําบัดสุขภาพผูสูงอายุ กรณีศึกษาสวนสาธารณะรักษะ-วาริน จังหวัดระนอง”,2555  

9. ฐิฏิมา อัมพวรรณ. “การศึกษาวัฒนธรรมทองถ่ินเพ่ืองานออกแบบสถานฟนฟูและบําบัด

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 39-

31”,2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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  6) อาจารยวีรยา  เอ่ียมฉ่ํา 

ผลงานวิจัย 

1. วีรยา  เอ่ียมฉํ่า . “พ้ืนท่ีเชื่อมตอระหวางองคการขนสงมวลชนกรุงเทพกับบริษัทขนสงจํากัด 

:กรณีศึกษาสถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต 2  และสถานีขนสงผูโดยสาร(สายใตใหม) เพ่ือรองรับรถ

ประจําทางใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ํา (หัวหนาทีมวิจัย)รูปแบบของปายรถประจําทางบน

ถนนสายหลัก 10 สาย กรุงเทพมหานคร (หัวหนาทีมวิจัย) วาดวยเรื่องพ้ืน พ้ืน (ธรรมดา)  ของปาย

รอรถประจําทางบนถนนสายหลัก 10 สาย กรุงเทพมหานคร ท่ีเปนปญหาและอุปสรรคในการออกแบบ

เพ่ือคนทุกคน (หัวหนาทีมวิจัย)” , 2558 

2. วีรยา  เอ่ียมฉํ่า . “โครงการวิจัยเพ่ือปรับปรุงแบบอาคารเรือนนอนสองชั้นเด็กพิการทาง

สมอง CP บานนนทภูมิโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรและผูใชพ้ืนท่ี (วิจัยรวม) โครงการทํา

ผังรวม 3 มิติและแนวทางการปรับสภาพแวดลอมกายภาพเพ่ือ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบานนนท

ภูมิ (วิจัยรวม) คูมือมาตราฐานการนําเสนอเนื้อหาของพิพิธภัณฑแหลงเรียนรูในอาคารสาธารณะดวย

การ ออกแบบท่ีเปนธรรมสําหรับทุกคน (Universal design)(วิจัยรวม)” , 2556 

     3.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรวมสอน  

    1) รองศาสตราจารยนภาพรรณ  สุทธะพินทุ 

ผลงานทางวิชาการ  

 นภาพรรณ  สุทธะพินทุ . ออกแบบตกแตงภายใน .สสท, กทม.พิมพครั้งท่ี 18 , 2558 

 3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ  

    1) นางจริยา  วัฒนกูล 

วิชาท่ีสอน 

1. 110113111 ประวัติศาตรศิลปะ 

2. 110213112  ประวัต-ิวิวัฒนาการเครื่องเรือนและการออกแบบภายใน 

 

    2) ผูชวยศาสตราจารยชัยณรงค  อริยะประเสริฐ 

ผลงานวิจัย  

1. ชัยณรงค  อริยะประเสริฐ. “หัวหนาโครงการวิจัยสรางสรรคเพ่ือออกแบบเพ่ิมเติมการ

ตกแตงภายในปรับปรุงภูมิทัศนและลานกิจกรรมรอบอาคารหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฎ”,

2555 

2. ชัยณรงค  อริยะประเสริฐ. “โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือออกแบบวางผังภูมิทัศน สถาปตยกรรม

และมัณฑนศิลป วัดปาภูลอมขาว อําเภอเขมราฐ, จังหวัดอุบลราชธานี”, 2555 

3. ชัยณรงค  อริยะประเสริฐ. “หัวหนาโครงการสงเสริมประสบการณสุนทรียะศิลปกรรม

ภาคเหนือตอนบนตามญาณทัศนะของมัณฑนากร” , 2555  
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4. ชัยณรงค  อริยะประเสริฐ. “หัวหนาโครงการ จุลสัมมนา มัณฑนากรนิทัศนครั้งท่ี 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 

วิชาท่ีสอน 

 110113211  สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 1 

 

   4) อาจารยธนพร  วรฉัตร 

ผลงานวิจัย 

1. ธนพร  วรฉัตร. “ผลการจัดการเรียนรูวิชาการวิเคราะหโครงการโดยใชแนวคิดแบบ

หองเรียนกลับดานท่ีมีผลตอความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา” , 2559 

2. ธนพร  วรฉัตร. “ศักยภาพในการทองเห็นและการใชประโยชนพ้ืนท่ีวางในอาคารสิรินธร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร” , 2556 

 

   5) อาจารยชยากร เรืองจํารูญ 

ผลงานวิจัย  

1. แนวทางการออกแบบหองปฏิบัติการสถาปตยกรรมตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน 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 เทคโนโลย ี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. ธัชวิทย   สีบุญเรือง . “บทความวิชาการ/สถาปตยกรรมชวงเวลา ยุทธวิธีพัฒนาเมือง

สถาปตยกรรมชั่วคราว” ,2557 

2. ธัชวิทย   สีบุญเรือง. “โครงการวิจัยออกแบบอาคารเรือนนอนเด็กพิการทางสมอง 

Cerebral Palsy บานนนทภูมิ” , 2556 

3. ธัชวิทย   สีบุญเรือง. “นําเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาเปลี่ยนภาระเปนพลังสรางสังคม

เพ่ือทุกคน” , 2556 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

   เนื่องจากสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนมีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณ

ในวิชาชีพทางดานการออกแบบภายในกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงมีวิชาการฝกงาน  

เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติวิชาชีพ  กฎหมายและการควบคุมดานวิชาการและ

ทักษะในการปฏิบัติงานจริง  รวมเวลา 240 ชั่วโมง  โดยนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชานี้  

การประเมินผลรายวิชาเปน S กับ U 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

4.1.1  มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ทําใหเกิดความรูความเขาใจหลักการ

เรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติงานจริงได 

 4.1.2  มีระเบียบวินัย  ความซ่ือสัตย  ตรงตอเวลา  และอดทน ตระหนักถึงความจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และเขาใจตอวัฒนธรรมองคกรได 

 4.1.3 มีความรูความสามารถในการพัฒนาตอยอดและแกปญหาทางดานการออกแบบภายใน 

 4.1.4  มีมนุษยสัมพันธและสามารถบริหารการปฏิบัติ งานรวมกับผู อ่ืนได ท้ังในดาน

สถาปตยกรรมและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 4.1.5  มีความสามารถในการแสดงออกและนําความคิดริเริ่มสรางสรรคไปใชประโยชนได 

     4.2 ชวงเวลา 

             ฝกงานในภาคการศึกษาฤดูรอน ของชั้นปท่ี 3      

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

             ตามเวลาทํางานของหนวยงาน โดยใหไดเวลาในการทํางานรวม  240 ชั่วโมง   

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

    5.1  คําอธิบายโดยยอ 

การบรรยายกระบวนการทําศิลปนิพนธ  รายละเอียดตามรายวิชาโดยใหนักศึกษาสาขาวิชา

ออกแบบภายใน เสนอโครงการปริญญานิพนธตามหัวขอหรือโจทยภายใตการกํากับดูแลของอาจารยท่ี

ปรึกษา  นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบเอกสารแสดงขอมูลและผลงานการปฏิบัติตามแบบแสดงบนแผน

งานและชิ้นงานหรือผลงานตามกระบวน  และผานการประเมินตามข้ันตอนของการทํางานปริญญา

นิพนธ 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 

 มีองคความรูจากโครงงานดานการออกแบบ 

5.2.1 สามารถเขาใจในกระบวนการทํางานศิลปนิพนธ  ลักษณะการนําเสนอหัวขอการ

ออกแบบข้ันตอนและวิธีการแกปญหา วิเคราะห แปลความ สรุปและเสนอแนะได 

5.2.2 สามารถประยุกตและนําเทคโนโลยีมาใชในการสืบคนขอมูล 

5.2.3  เขาใจผลจากการวิเคราะหผลการทดลองแกปญหางานออกแบบท้ังในเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ 
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5.2.4 นําไปประยุกตใชกับสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  ทําใหเกิดความคิดและแนวทางในการพัฒนา

ตอยอดได 

5.3  ชวงเวลา 

  ภาคการศึกษาท่ี  2  ของชั้นปท่ี  4  

5.4  จํานวนหนวยกิต 

            9 หนวยกิต   

5.5  การเตรียมการ 

            5.5.1  จัดตารางวันและเวลาอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของ

นักศึกษา 

            5.5.2  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เครื่องมือ และสถานท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรับการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

            5.5.3  สนับสนุนบริการวิชาการ การติดตอหนวยงานท้ังภายในและภายนอกดวยขอมูลท่ีเปน

ประโยชนและเก่ียวของ 

            5.5.4  มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการในคณะ 

    5.6  กระบวนการประเมินผล 

           5.6.1  ประเมินคุณภาพหัวขอโครงงานศิลปนิพนธ  ท่ีนักศึกษานําเสนอโดยอาจารยประจําวิชา  

อาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลงานศิลปนิพนธ   

           5.6.2  ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําโครงการศิลปนิพนธ  โดยอาจารยท่ีปรึกษา

ผานข้ันตอนการสอบและประเมินความกาวหนาท้ังในสวนขอมูลและรูปแบบของผลงาน 

           5.6.3  ประเมินผลติดตามในแตละข้ันตอนในลักษณะการตรวจหรือข้ึนสอบตามระยะเวลา ท่ี

กําหนด 
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หมวดท่ี  4   ผลการเรียนรู   กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ELO 1 (G)  สามารถใช เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคนขอมูลในการสื่อสาร

ได ท้ั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ั ง

ทางการพูด การเขียน และการนําเสนอโดย

ใช เทคโนโลยี ในการออกแบบและเ พ่ือ

สื่อสารกับบุคคลท่ัวไป 

- สอดแทรก ในการ เ รี ยนการสอน เช น  กา ร ใส

รายละเอียดเปนภาษาอังกฤษหรือการนําเสนองานเปน

ภาษาอังกฤษ เปนตน 

- ในหมวดวิชาหลัก และหมวดเทคโนโลยี 

ELO 2 (G)  วิเคราะหขอมูลและแสดง

ความสัมพันธของขอ มูลโดยใชความรู

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ 

-สอดแทรกในหมวดวิชาหลักในการคํานวนหาพ้ืนท่ีระยะ

ในการออกแบบรวมท้ังรายวิชาเทคโนโลยีดวย 

ELO 3 (S)  มีความรูและเขาใจหลัก

องคประกอบทางศิลปะและสุนทรียภาพ 

ความงาม รวมท้ังประวัติศาสตรทางศิลปะ

และประวัติศาสตรเครื่องเรือน 

-มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐาน 

ELO 4 (S)  ประเมินศักยภาพของผูรับ

การนําเสนอและสามารถเลือกใชเทคนิค

และทักษะดานการถายทอด เชน พ้ืนฐาน

การวาดเสนลงสี การเขียนแบบ การใช

คอม พิว เตอร ในการนํ า เสนอ ความรู 

ความคิด และสาระท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติ

วิชาชีพสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลปท้ัง 2 

มิติ และ 3 มิติ ไดอยางเหมาะสม 

-มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานและ

รายวิชาสนับสนุน 

ELO 5 (S)  วิ เคราะหการออกแบบ

สภาพแวดลอมในอาคารตั้งแตอาคารท่ีพัก

อาศัยจนถึงอาคารขนาดใหญและอาคาร

สาธารณะท่ีสัมพันธกับปจจัยของมนุษย 

เชน ขนาดสัดสวน ตลอดจนผูท่ีมีขอจํากัด

ทางรางกาย สามารถเลือกใชวัสดุและการ

ประกอบติดตั้ ง ท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึง

กฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติวิชาชีพ 

 

-จัดการเรียนการสอนโดยเนนความตองการพ้ืนฐานท้ัง

ในอาคารท่ีพักอาศัยและอาคารสาธารณะในหมวดวิชา

หลัก 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

ELO 6 (S)  ปฎิบัติตามบทบาทและ

หนา ท่ี ในขอบเขตวิชาชีพและสามารถ

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 

 

- การทํางานเปนทีมในชั้นเรียน 

- การแบงงานตามบทบาทในวิชาชีพ 

- การจัดการสัมมนาทางการออกแบบภายใน 

- การเชิญวิทยากรท่ีเชี่ยวชาญดานออกแบบภายในมาให

ความรูเพ่ิมเติม 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 

           2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม มีดังนี้ 

                     (1)  เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   

                     (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  

                     (3) มีภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย  

                     (4)  สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางการออกแบบ

ภายในตอองคกร สังคมและสิ่งแวดลอม  

                       (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมและการออกแบบภายใน 

           2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

                     กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ท้ังงานเดี่ยวและงานกลุม มีความเปนผูนํากลุมและผูตามท่ีดี มีความ

ซ่ือสัตยและเสียสละ ไมทุจริตในการสอบหรือลอกงานของผูอ่ืน เปนตน ใหอาจารยผูสอนสอดแทรก

เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนรายวิชา รวมท้ังใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม เชน การยกยองและใหรางวัลแกนักศึกษาท่ีทําดี เสียสละและทําประโยชนแกสวนรวม    

           2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

                    (1)  ประเมินจากการตรงตอเวลาในการเขาเรียน ความรับผิดชอบรวมกันตอการ

ทํางานเปนทีมและเดี่ยว   

                    (2)  ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบหรือการลอกงานผูอ่ืนมาสง  
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                    (3)  ประเมินจากรายงานหรือผลงานวิชาการท่ีมีการนําเสนอผลงานของตนเองและ

อางอิงของผูอ่ืนอยางถูกตอง   

     2.2  ความรู 

           2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู   

   (1) มีความรูและความเขาใจในพ้ืนฐานของสาขาวิชาออกแบบภายในอยางกวางขวาง 

และเปนระบบเพ่ือประยุกตใชกับงานทางดานการออกแบบภายในท่ีเก่ียวของ 

                    (2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน

เนื้อหาสาระของสาขาวิชาดานการออกแบบภายใน 

                    (3) สามารถบูรณาการความรูในในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของได

อยางเหมาะสม     

                    (4) สามารถใชความรูวิเคราะหไดอยางเปนระบบและแกไขปญหาดวยวิธีท่ีเหมาะสม 

รวมถึงประยุกตใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม  

                    (5) สามารถใชความรู หลักการ ทฤษฎี และทักษะในสาขาวิชาของตน ไปประยุกต

แกไขปญหาในงานจริงไดอยางเหมาะสม  

           2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

      มีการเรียนการสอนท่ีเปนไปตามหลักสูตรครอบคลุมวิชาในสาขาวิชาออกแบบภายใน

ท้ังการบรรยายทางทฤษฎี การทํารายงานหรือโครงงานในบางรายวิชา การสัมมนาโดยการศึกษาคนควา

ดวยตนเอง และการทําปริญญานิพนธ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการเขาฟงสัมมนาเชิงวิชาการท่ีจัดใหมี

โดยผูทรงคุณวุฒิมาเปนผูบรรยายพิเศษ  

            2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
                   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ  

                  (1) การสอบยอย  

                  (2) การสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ กลางภาคและปลายภาคเรียน  

                  (3) ประเมินจากรายงาน โครงงาน หรืองานออกแบบท่ีมอบหมายใหทําในแตละ

รายวิชา 

                  (4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  

                   (5) ประเมินจากความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ 
       2.3  ทักษะทางปญญา 

              2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

   (1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณท่ีดี  

  (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความ

ตองการได   
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  (3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานการออกแบบภายในไดอยางมีระบบ 

รวมถึงการใชขอมูลตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  (4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม

ในการออกแบบหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค    

                   (5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรู

ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ บูรณาการความรูแลวนําไป

ปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดตามความเหมาะสม  

     2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  (1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเม่ือเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทยท่ี

งายและเพ่ิมความยากตามระดับชั้นเรียนท่ีสูงข้ึน   ในรายวิชาท่ีเหมาะสม 

  (2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา  หรือสถานการณ

จําลอง 

   (3) การจัดใหมีรายวิชาท่ีเสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญา  ใหไดฝกคิด

วิเคราะหสังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิม  และพัฒนาความรูออกไปไดหลายทาง 

   (4) จัดกระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียนเปนศูนยกลางในแตละรายวิชา โดยใหนักศึกษาได 

อภิปรายแสดงความคิดเห็น ฝกฝนการคนควาหาขอมูลหรือทําโครงงานยอย 

   (5) การสอนอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา 

            2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาท่ีไดรับมอบหมาย เชน รายงาน การนําเสนอรายงาน

หรือโครงงานในชั้นเรียน ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยท่ีตองใชทักษะทางปญญาประเมิน

รายงานผลงานออกแบบท่ีแสดงแนวความคิดท่ีหลากหลาย รวมท้ังประเมินจากผลงานการทําปริญญา

นิพนธ   

      2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

              2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

             (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลและความแตกตางทางวัฒนธรรม  

                (2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัว

และสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางเหมาะสมท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือ

และอํานวยความสะดวกในการแกสถานการณตางๆ 

                (3) สามารถวางแผนและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูท้ังของตนเองและสอดคลองกับ

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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                (4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

                (5) มีจิตสํานึกรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสภาวะสิ่งแวดลอม

ตอสังคม  

             2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

                 ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให มีการทํางานเปนกลุม  การทํางานท่ีตอง

ประสานงานกับผูอ่ืน โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้  

 (1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  

 (2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ  ท่ีเปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากข้ึน 

             (4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป  

          (5) มีภาวะผูนํา  

            2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

                ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียนและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอในชั้น

เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ ครบถวน ชัดเจนตรงประเด็นของ

ขอมูล 

       2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

             2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบอยางเหมาะสม  และมีทักษะการใช

คอมพิวเตอรสําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(2) สามารถวิเคราะห  แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 (3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ    
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 (4) มีทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน เขียน และการสื่อความหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   

 (5) สามารถระบุ เขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรู ท่ีเก่ียวของจากแหลงขอมูล

สารสนเทศ  สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีการออกแบบภายใน นวัตกรรม และ

สถานการณโลก  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

              2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข                 

การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                          

                    จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะดังกลาว อาทิ

การทํารายงาน การนําเสนองานวิจัยท่ีนาสนใจในวิชาสัมมนา และการนําเสนอผลงานปริญญานิพนธ 

              2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแตละรายวิชา เชน รายงานการนําเสนอผลงานการ

ออกแบบ รวมถึงประเมินจากการทําปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ   

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

      3.1 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ 

  2. มีความซ่ือสัตรย สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน 

  3. มีภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม 

  4. มีวินัย ตรงตอเวลา 

  5. เคารพกฎ ระเบียบและขอบังคับ ขององคกร 

 2. ความรู 

  1. รูหลักการ แนวคิด และทฆษฎีพ้ืนฐาน 

  2. สามารถใชความรูในการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ 

  3. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยางตอเนื่อง 

  4. สามารถนําความรู หลักการ และทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

  5. สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 
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 3. ทักษะทางปญญา 

  1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ 

  2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห สังเคราะหขอมูลขาวสารได 

  3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถปรับใชองคความรูไดอยางเหมาะสม 

  4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหเพ่ือกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางการ

แกปญหาท่ีเหมาะสมได 

  5. สามารถบูรณาการความรูแลวนําไปปฎิบัติในชีวิติประจําวันไดตามความเหมาะสม 

 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1. มีความรับผิดชอบในงานและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  2. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

  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. มีทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด ฟง อานและเขียนไดอยางมีประสิทธ
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 

           หมายเหตุ เครื่องหมาย   = ความรับผดิชอบหลัก และ  = ความรับผดิชอบรอง  
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3.2 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 

            3.2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 

                     (1)  เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   

                     (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  

                     (3) มีภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย  

                     (4)  สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางการออกแบบ

ภายในตอองคกร สังคมและสิ่งแวดลอม  

                     (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมและการออกแบบภายใน  

 

           3.2.2  ความรู 

                    (1) มีความรูและความเขาใจในพ้ืนฐานของสาขาวิชาออกแบบภายในอยางกวางขวาง 

และเปนระบบเพ่ือประยุกตใชกับงานทางดานการออกแบบภายในท่ีเก่ียวของ 

                    (2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน

เนื้อหาสาระของสาขาวิชาดานการออกแบบภายใน 

            (3) สามารถบูรณาการความรูในในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของได

อยางเหมาะสม     

   (4) สามารถใชความรูวิเคราะหไดอยางเปนระบบและแกไขปญหาดวยวิธีท่ีเหมาะสม 

รวมถึงประยุกตใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม  

  (5) สามารถใชความรู หลักการ ทฤษฎี และทักษะในสาขาวิชาของตน ไปประยุกต

แกไขปญหาในงานจริงไดอยางเหมาะสม  
 

          3.2.3  ทักษะทางปญญา 

 (1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณท่ีดี  

 (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความ

ตองการได   

 (3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานการออกแบบภายในไดอยางมีระบบ 

รวมถึงการใชขอมูลตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 (4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม

ในการออกแบบหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค    

 (5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอด

ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ  

 

          3.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลและความแตกตางทางวัฒนธรรม  

 (2)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัว

และสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางเหมาะสมท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือ

และอํานวยความสะดวกในการแกสถานการณตางๆ 

 (3) สามารถวางแผนและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูท้ังของตนเองและสอดคลองกับ

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 (4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

 (5) มีจิตสํานึกรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสภาวะสิ่งแวดลอม

ตอสังคม  

          3.2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   การส่ือสาร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบอยางเหมาะสม  และมีทักษะการ

ใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

 (2) สามารถวิเคราะห  แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 (3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ    

 (4) มีทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน เขียน และการสื่อความหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ    

 (5) สามารถระบุ เขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรูท่ีเก่ียวของจากแหลงขอมูล

สารสนเทศ  สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีการออกแบบภายใน นวัตกรรม และ

สถานการณโลก  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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กําหนดผลการเรียนท่ีคาดหวัง  (Expected Learning Outcome : ELO) ของหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO)  ของหลักสูตร แบงออกเปนผลการเรียนรูท่ีคาดหวังดานความรูและ

ทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome : S) และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังดานความรูและทักษะท่ัวไป 

(Generic Outcome : G) แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

 ELO 1 (G)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลในการสื่อสารไดท้ัง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังทางการพูด การเขียน และการนําเสนอโดยใช

เทคโนโลยีในการออกแบบและเพ่ือสื่อสารกับบุคคลท่ัวไป 

 ELO 2 (G)  วิเคราะหขอมูลและแสดงความสัมพันธของขอมูลโดยใชความรูพ้ืนฐาน 

ทางคณิตศาสตรและสถิติ 

 ELO 3 (S)  มีความรูและเขาใจหลักองคประกอบทางศิลปะและสุนทรียภาพ ความงาม  

รวมท้ังประวัติศาสตรทางศิลปะและประวัติศาสตรเครื่องเรือน 

 ELO 4 (S)  ประเมินศักยภาพของผูรับการนําเสนอและสามารถเลือกใชเทคนิคและทักษะ 

ดานการถายทอด เชน พ้ืนฐานการวาดเสนลงสี การเขียนแบบ การใช

คอมพิวเตอรในการนําเสนอ ความรู ความคิด และสาระท่ีเก่ียวของในการ

ปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลปท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ ไดอยาง

เหมาะสม 

ELO 5 (S)  วิเคราะหการออกแบบสภาพแวดลอมในอาคารตั้งแตอาคารท่ีพักอาศัยจนถึง 

อาคารขนาดใหญและอาคารสาธารณะท่ีสัมพันธกับปจจัยของมนุษย เชน 

ขนาดสัดสวนตลอดจนผูท่ีมีขอจํากัดทางรางกาย สามารถเลือกใชวัสดุและ

การประกอบติดตั้งท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติ

วิชาชีพ 

 ELO 6 (S)  ปฎิบัติตามบทบาทและหนาท่ีในขอบเขตวิชาชีพและสามารถทํางานรวมกัน 

เปนทีมกับกลุมคนหลากหลายวิชาชีพดวยมารยาท จรรยาบรรณและ

จิตสํานึก 
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2. ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ELO 1 

(G) 

ELO 2 

(G) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(S) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(S) 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม       

(1) ตระหนักในคุณคาของความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละ       

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม       

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงได 

เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพกฎระเบียบ และขอบังคับของ

องคกรและสังคม 

      

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางดานสถิติและการ

ประกันภัย รวมถึงเทคโนโลยีตอบุคคล องคกรและสังคม 

      

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ       

2. ดานความรู       

(1) ความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาท่ีศึกษา       

(2) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม       

(3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ       

(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริง       

(5) สามารถบูรณาการความรูรวมกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ       
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ELO 

1(G) 

ELO 

2(G) 

ELO 3 

(S) 

ELO 4 

(S) 

ELO 5 

(S) 

ELO 6 

(S) 

3. ดานทักษะทางปญญา       

(1) มีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ       

(2) สามารถวิเคราะห และสรุปประเดน็       

(3) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค       

(4) สามารถนําความรูมาปรับใชไดอยางเหมาะสม       

(5) สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอ่ืน ๆ แลวนําไปปฏิบัติใชในชีวิตประจาํวัน       

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ       

(1) มีความรับผิดชอบในงานและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย       

(2) รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได       

(3) เขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและความคิด       

(4) สามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน       

(5) ทักษะในการโนมนาวบุคคลใหสามารถทํางานรวมกัน       

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ       

(1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมลูเชิงตัวเลข       

(2) สามารถนําเทคโนโลยคีอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะหและแกปญหา       

(3) สามารถนําเสนอขอมลูไดอยางเหมาะสม       

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพ       

(5) มีทักษะในการสื่อสารขอมลูท้ังทางการพูด การเขียนและการสื่อสารความหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  (เกรด) 

     เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต   

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

     2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

     2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการตรวจสอบ

สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

และหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้  

1)  สภาวะการณไดงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา  ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา    ความเห็นตอความรู  ความสามารถ   ความม่ันใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

2)  การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม             

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ 

3)  การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

4)  การประเมินจากสถานศึกษาท่ีอ่ืน  โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขา

ศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 

5)  การประเมินจากนักศึกษาเกาท่ีไปประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาท่ีเรียนรวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

6)  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความ

พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค

ความรูของนักศึกษา  
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3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต   

หมวดท่ี   6   การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

     1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม  ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย   คณะ  ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน   และใหความเขาใจในเรื่องของบทบาทและหนาท่ี

ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

     1.2  ทางภาควิชาจะมีการชี้แจงและมอบเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับอาจารยผูมาปฏิบัติงานใหมไดรับ

ทราบ   ไดแก  กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  คูมือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ปรัชญา  

ปณิธาน  วิสัยทัศน  และพันธกิจของคณะ  รวมท้ังรายละเอียดหลักสูตรซ่ึงแสดงถึงปรัชญา  

ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร  กฎระเบียบการศึกษา  คูมือนักศึกษา คูมืออาจารย เปนตน    

นอกจากนี้แลวยังมีการชี้แจงและมอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับรายละเอียดรายวิชาท่ีอาจารยใหมตองมา

รับผิดชอบ  ภาระหนาท่ีสอน  ซ่ึงแสดงถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจากรายวิชา  และกลยุทธการสอน

และการประเมินผล 

     1.3  ทางภาควิชาจะมีการมอบหมายอาจารยพ่ีเลี้ยงซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาภาควิชาใหทํา

หนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการสอน   การประเมินผลนักศึกษา  รวมถึงการปฏิบัติตัวในการอยู

รวมกันในมหาวิทยาลัย  พรอมท้ังติดตามผลการทํางานของอาจารยใหม 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

    สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในตําแหนงอาจารยใหมีกระบวนการใหความรูเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน

ตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ  และเปดโอกาสใหคณาจารยไดรับการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพและ

วิชาการตามสายงาน    ไดแก 

    2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 การจัดการฝกอบรมคณาจารยในภาควิชาในดานการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือแนะนํา

กลยุทธการสอน  วิธีการสอน  การวัดผลและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงท้ังนี้   ไดรับ

ความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา 

 2.1.2 การจัดการประชุมในหมูคณาจารยในภาควิชาโดยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล  เอกสาร   

เสนอแนะแนวทางการเรียนรู  ประสบการณ  พรอมถึงการอภิปรายปญหา  และแนวทางการแกไข

ปญหาดังกลาว  เพ่ือจะไดเปนการรับรูถึงปญหาและนําไปสูการแกไขไดทันทวงที 

 2.1.3 การจัดการเรียนการสอนจะใหอาจารยใหมและอาจารยเกาสอนรวมกัน   ท้ังนี้เพ่ือให

อาจารยใหมไดเรียนรูวิธีการสอน      การถายทอด     และการวัดและประเมินผลของอาจารยผูมี

ประสบการณการสอน  โดยใหอาจารยใหมนําแนวทางการสอนดังกลาวไปปรับใชในการสอนของตนเอง

ตอไป 
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    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

 2.2.1 การสนับสนุนใหคณาจารยไดรับการฝกอบรม  ท้ังในประเทศและตางประเทศ

ประชุมสัมมนาวิชาการท่ีเก่ียวของกับการออกแบบภายในเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู 

 2.2.2 การสนับสนุนใหคณาจารยไดรับการฝกอบรมการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและการ

เขียนบทความวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 2.2.3 การสนับสนุนใหคณาจารยมีการทํางานวิจัยรวมกันกับคณาจารยในคณะหรือมหาวิทยาลัย

อ่ืน ๆ   ท้ังในประเทศและตางประเทศ     เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารยใหเพ่ิมยิ่งข้ึนตอไป 

หมวดท่ี   7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะประกอบไปดวย 2 องคประกอบ ดังนั้น (1) 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เปนการดําเนินการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องเปน

ประจํา เพ่ือใหม่ันใจวาไดดําเนินการตามการประกันคุณภาพชั้นต่ํา และ (2) องคประกอบท่ี  2 การ

ดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาจะดําเนินการดวยการใชเกณฑการประกัน

คุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) 

ระดับหลักสูตรท่ีมีสาระหลักเก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based Education (OBE) มุง

สัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) และการประเมิน 7 ระดับ 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจาการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยกําหนดให 

    1.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการ

ท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง 

    1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยประจําหลักสูตร

จํานวนอยางนอย 5 คน 

    1.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตําปริญญาโทหรือ

เทียบเทาหรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาชาวิชาท่ีสัมพันธหรือในสาขาวิชาของ

รายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีท่ีมีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและทําหนาท่ีอาจารยผูสอน

กอนท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใชใหสามารถทําหนาท่ีอาจารย

ผูสอนตอไปได 
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ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจจะไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตท้ังนี้ตองมีคุณวุฒิข้ันตํ่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป 

    1.4 การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความ

เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานปท่ี 6) 

 

2. บัณฑิต  

มีการสํารวจ ติดตาม คุณภาพบัณฑิต ในหัวขอดังตอไปนี้ 

2.1 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา (Success Rate) 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 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 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ในขอใดขอหนึ่ง 

3.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาโยธา สาขาสิ่งกอสราง 

สาขาศิลปประยุกต สาขาชางเทคนิคสถาปตย  สาขาชางเคหภัณฑ จากสถาบันการศึกษาซ่ึง

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 3.1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถาบันการศึกษาซ่ึง

กระทรวงศึกษาการรับรอง 

      3.2 การคัดเลือกนักศึกษาเขารับการศึกษาผานทางการสอบเขงขันแบบสอบตรง สอบแอดมิชชัน 

(Admission) และการคัดเลือกผานระบบโควตา 

     3.3 ภาควิชาเปดรายวิชาใหกับนักศึกษาในแตละชั้นปสอดคลองกับภาระการเรียนท่ีระบุในหลักสูตร 

     3.4 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

 มีการแตงตั้งอาจารย ท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการ

เรียนวิชาโครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) และโครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) สามารถ

ปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office 

Hours) เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายอยางเปนระบบ 

    3.5 การอุทธรณของนักศึกษา 
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      กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถท่ีจะยื่นคํารองขอดู

ผลคะแนนจากฝายวิชาการของคณะ 

3.6  แนวทางการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเปนขอไดดังนี้ 

       3.6.1  ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงใน

รายวิชาตาง ๆ มาเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร เพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

3.6.2 ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฎิบัติการท่ีมีความรู เ ก่ียวกับฮารดแวร ซอฟตแวร           

และระบบ 

3.6.3 สงเสริมใหนักศึกษามีการรวมกิจกรรมการแขงขันเพ่ือเพ่ิมทักษะดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

 

4. อาจารย 

     4.1 การรับอาจารยใหม 

 4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียนและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และมีระดับ

คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษไดคะแนนข้ันต่ําตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษสําหรับการบรรจุจะบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2558 โดย

อาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา

ท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

          4.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมานของหลักสูตร 

 4.1.3 มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 

     4.2 มีการกํากับดูแล 

 4.2.1 มีบุคลากรเพียงพอท่ีจะทํางานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

           4.2.2 มีการกํากับดูแลความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีของบุคลากร 

 4.2.3 มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการมอบหมายงาน 

    4.3 การพัฒนาอาจารย 

 สนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหล ักสูตร อาจารยผูสอน และ

อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ ไดรวมสัมมนา ฝกอบรม ดูงาน เพ่ือรับวิทยาการใหม ๆ ในวิชาชีพ เพ่ิม

ศักยภาพดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยรวมปฎิบัติงานกับหนวยงานวิชาชีพท่ี

เก่ียวของ เพ่ือนําผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอน สรางแรงจูงใจในการทํางานผลงานทางวิชาการ 

โดยอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ จะตอง

มีการสรางผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาอยางนอย 3 รายการ               

ในรอบ 5 ป ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย อาจารยผูสอนจะตองมีการสราง

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ  5 ปยอนหลัง 
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    4.4 การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน การสอน ประเมินผล และใหความ

เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลัดสูตร 

(Expected Learning Outcomes) และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

     4.5 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

 อาจารยพิเศษหรือผูบรรยายพิเศษนั้นไมวาจะสอนท้ังรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองมีคุณสมบัติ

ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาการจัดการ หรือเทคโนโลยีการผลิต หรือเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอน 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

    5.1 การกํากับดูแลหลักสูตร 

  5.1.1 มีผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือกํากับดูแลหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 5.1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป เพ่ือใชในปท่ี 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

รายวิชาโดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัย

ของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้น ๆ  

 5.2.2 มีการกระตุนใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ และสนับสนุนใหเกิดการเรียนเพ่ือการ

เรียนรู 

 5.2.3 มีการกําหนด ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ. 3 และ มคอ.4 

เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรู ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง 

 5.2.4 มีการกํากับ ติดตามการทําปริญญานิพนธ 

     5.3 การประเมินผูเรียน 

 5.3.1 มีการประเมินตั้งแตการรับเขา การติดตามความกาวหนาระหวางศึกษา และเม่ือสําเร็จ

การศึกษา 
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 5.3.2 การประเมินสะทอนผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และเนื้อหาหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ 

มคอ.7) 

 5.3.3 อาจารยในภาควิขา มีสวนรวมในการพิจารณาระดับคะแนนในแตละรายวิชา 

 5.3.4 มีการประเมินการทําปริญญานิพนธ 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

     6.1 มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทุกชั้นป เพ่ือใหคําปรึกษานักศึกษาท่ีมีปญหาในดานการเรียน 

ตลอดจนปญหาสวนตัวอ่ืน ๆ โดยการใหคําปรึกษาอาจเปนการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส เครือขายสังคม หรือการเขาพบเพ่ือขอคําปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษาทุกคนจะตองกําหนด

ชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาท่ีจะเขามาปรึกษา 

     6.2 การบริหารงบประมาณ 

 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบจัดสรรงบประมาณประจําปและเงินรายได เพ่ือใชในการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน โดยการบริหารงบประมาณเปนไป

ตามระเบียบ/ประกาศ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และขอบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัย 

    6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

 6.3.1 มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมีสํานัก

หอสมุดกลาง ท่ีมีหนังสือดานการบริหารจัดการและการดานอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน 

 6.3.2 ระดับมหาวิทยาลัยมีหนังสือ ตําราเฉพาะทางในสวนคณะสถาปตยกรรมและการ

ออกแบบ มีหองสมุดเพ่ือบริการหนังสือ ตําราหรือสารสารเฉพาะทาง 

 6.3.3 มีการจัดสื่อสารสอนอ่ืน เพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย 

โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร ระบบเครือขายไรสาย เปนตน ประจําอยูในทุกหองเรียนของวิทยาลัยอยาง

เพียงพอ 

    6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 มีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือ ตํารา สิ่งพิมพวารสาร 

ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนแหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ เพ่ือบริหารใหอาจารยและนักศึกษาได

คนควา และใหประกอบการเรียน การสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละ

รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอและรายชื่อ หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

     6.5 มีเจาหนาท่ีสนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรท่ีใช

ประกอบการเรียนการสอนท่ีพรอมใชปฎิบัติงาน 

     6.6  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรประจําหองเรียนของคณะ 

  ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในทุกภาค

การศึกษาดวยแบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือ

จัดทํางบประมาณในแตละปในการจัดหาทรัพยากรใหพอเพียงตอความตองการในการเรียนการสอน 
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 7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1.อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ  

   ประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร   
√ √ √ √ √ 

2.มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ   

   มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   
√ √ √ √ √ 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ    

   ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี)อยางนอยกอน      

   การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล    

  การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม(ถามี)ตามแบบ มคอ.    

  5และมคอ. 6  ภายใน 30  วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด  

  สอนใหครบทุกรายวิชา   

√ √ √ √ √ 

5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  

   มคอ. 7   ภายใน 60  วัน   หลังปการศึกษา 
√ √ √ √ √ 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ  

   เรียนรูท่ีกําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4(ถามี)อยางนอยรอยละ 25   

   ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดเรียนการสอน  กลยุทธการสอน   

   หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ  

   ดําเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ.7   ปท่ีแลว 

- √ √ √ √ 

8.อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา  

   ดานการจัดการเรียนการสอน  
√ √ √ √ √ 

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 

   วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
√ √ √ √ √ 

10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา   

     วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป  
√ √ √ √ √ 

 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ - - - √ √ 
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     คุณภาพหลักสูตร  เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0    

12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 

     เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - √ 

ตัวบงช้ี  (ตัว) 9 10 10 11 12 

 

หมวดท่ี  8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     1.1  กระบวนการประเมินกลยุทธการสอน 

           1.1.1 การประชุมวิชาการของอาจารยในภาควิชา  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ

คําแนะนํา/ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีมีความรูในการใชกลยุทธการสอน 

           1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษา  ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการสอนท่ีใช โดยใช

แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา  โดยอาจารยผูสอน 

           1.1.3 ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา  จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก  การทํา

กิจกรรม  และผลการสอบท้ังการสอบยอย สอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 

      1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

           1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสํานักทะเบียนและ

ประเมินผล 

           1.2.2 การประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอนในรายวิชา  จากการสังเกตการสอน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

     2.1 ประเมินโดยนักศึกษาปจจุบัน  และบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 

          2.1.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปท่ี  4  ในภาคปลายกอนจบการศึกษา โดยใช

แบบสอบถาม  หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย โดยฝายกิจการนักศึกษาของคณะ 

          2.1.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา โดยใชแบบสอบถาม หรือการจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่

เหมาะสม 

     2.2 ประเมินโดยนายจาง  และ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ 

           โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต  โดยผูใชบัณฑิต 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

      การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวดท่ี 7           

การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามระบบและ

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

4.  การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง 
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     4.1  ทบทวนโดยอาจารยประจําวิชา 

           อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบใน

ระหวางภาค  ปรับปรุงทันทีจากขอมูลท่ีไดรับ   เม่ือสิ้นภาคการศึกษา  จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

รายวิชาเสนอหัวหนาภาควิชาผานอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร 

     4.2  ทบทวนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

           4.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ในหมวดท่ี 7 ขอ 7  

จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

           4.2.2 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร  พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร  จาก

รางรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  ระดมความคิดเห็น  วางแผน

ปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือใชในรอบการศึกษาตอไป  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

เสนอตอคณบดี 
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ภาคผนวกหมายเลข 1 

แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร 
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 3. แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของการศึกษาในหลักสูตร

0XXXXXXX 3(X-X-X) 08010XXXX 3(3-0-6) 08XXXXXX 3(3-0-6) 0801030XX 3(3-0-6) 08XXXXXXX 3(3-0-6) 110213565 4(1-6-5) 110213573 1(0-240-0) 110213517 3(3-0-6) 1.1E+08 9(0-18-9)

 1.1E+08 1(0-2-1)

08010XXXX 3(3-0-6) 08XXXXXXX 1(0-2-1) 0801030XX 3(3-0-6) 08XXXXXXX 1(0-2-1) 110213412 3(3-0-6) 110213570 3(1-4-4) 110213566 4(1-6-5)

08XXXXXXX 1(0-2-1) 08XXXXXXX 3(3-0-6) 08XXXXXXX 3(3-0-6) 110213411 3(3-0-6) 110213516 3(2-2-5) 110213576 3(2-2-5) 110213572 3(1-4-4)

110213431 3(2-2-5) 110213511 3(2-2-5) 110213512 3(2-2-5) 110213531 3(2-2-5) 110213549 3(2-2-5) 110213XXX 3(X-X-X)

110213532 3(2-2-5)

110213461 3(1-4-4) 110213514 3(3-0-6) 110213515 3(3-0-6) 110213564 4(1-6-5) 110213XXX 3(X-X-X)

110213462 3(1-4-4) 110213561 4(1-6-5) 110213562 4(1-6-5) 110213533 3(2-2-5) 110213XXX 3(2-2-5)

110213463 3(1-4-4) 110213567 3(1-4-4) 110213568 3(1-4-4) 110213563 4(1-6-5) XXXXXXXX 3(X-X-X)

110213464 3(1-4-4)

รวมหนวยกิตในแตละภาคการศึกษา

โปรแกรมการนําเสนองาน

แบบ 3 มิติ

การออกแบบภายใน 4 วิชาเลือกเสรีกระบวนการออกแบบ

ภายใน ในงานออกแบบ

โครงสรางและความปลอดภัย

ระบบ เทคโนโลยี 

คอมพิวเตอรชวยออกแบบ

การเขียนแบบ

เทคนิคเบื้องตน

การออกแบบนิทรรศการ

การออกแบบเครื่องเรือน 1

วัสดุเพื่อ

การออกแบบภายใน

พื้นฐานการออกแบบ

การออกแบบเครื่องเรือน 2

การออกแบบภายใน 1 การออกแบบภายใน 2

การออกแบบภายใน 3พื้นฐานศิลปะไทย
วิชาเลือกเสรี

พื้นฐานการวาดเสน

และลงสี

วิชาเลือกในกลุม วิชาเลือกวิชาเลือก

การใชแสงใน

ในกลุมพลศึกษา

วิชาเลือก

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา

การบริหารงาน

สัมมนาศิลปนิพนธ

ออกแบบภายใน

การประกอบวิชาชีพ

                           การออกแบบภายใน 6                         

การออกแบบภายใน 5

วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา

สัดสวนมนุษยกับการใชงาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิชาเลือก

เพื่อการออกแบบภายใน 1

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา

ในกลุมวิชาภาษา

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1(240 ชั่วโมง)16(XX-XX-XX)

ภาคการศึกษาที่ 8

ภาคการศึกษาที่ 6

10(5-10-15)

ศิลปนิพนธ

10(0-20-10)

ภาคการศึกษาที่ 8ภาคการศึกษาที่ 7ภาคฤดูรอนภาคการศึกษาที่ 5

22(XX-XX-XX) 20(13-14-33) 22(16-12-38) 20(13-14-33)

ภาคการศึกษาที่ 1

22(XX-XX-XX)

ภาคการศึกษาที่ 7

ภาคการศึกษาที่ 6 ภาคการศึกษาฤดูรอน

ฝกงาน (240 ชั่วโมง )

ประวัติศาสตรศิลปะ

ภาคการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 7

ศิลปนิพนธ

และการออกแบบภายใน

ภาคการศึกษาที่ 4ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาเลือก

งานออกแบบภายใน

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การวิจัยเพื่อออกแบบ

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 4

วิชาเลือก

วิชาเลือก

สถาปตยกรรม

ประวัติ -วิวัฒนาการเครื่องเรือน

เพื่อการออกแบบภายใน 2

สถาปตยกรรม

วิชาเลือก

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

และการเตรียม

ในกลุมวิชาภาษา

วิชาเลือก

ในกลุมพลศึกษา

แนวความคิดในการ

ออกแบบ

 

108 
มคอ.2 



           109      มคอ.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกหมายเลข 2 

รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร 
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2 โครงสรางรหัสวิชาของคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนเลข  9  หลัก 

 

                                          แทนคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ       ใชเลข   11 

                                          แทนภาควิชาภาควิชาสถาปตยกรรม       ใชเลข   02 

                                          แทนสาขาวิชา  

    - ออกแบบภายใน        ใชเลข     1 

    - สถาปตยกรรม         ใชเลข     2 

                                          แทนระดับการศึกษา : ระดับการศึกษา        

    แทนกลุมวิชา 

    - วิชาเลือกเฉพาะดาน        ใชเลข     3 

    - กลุมวิชาพ้ืนฐาน        ใชเลข     4 

    - กลุมวิชาชีพ         ใชเลข     5 

    แทนสาขาวิชา 

    - วิชาทฤษฎี          ใชเลข    11 - 29 

    - วิชาประลอง          ใชเลข    31 - 59 

    - วิชาปฏิบัติ          ใชเลข    61 - 89 

    - วิชาบริการ          ใชเลข    91 - 99 

xx   xx  x   x    x   xx 

 

 

รหัสกํากับจํานวนหนวยกิต  และจํานวนชั่วโมงท่ีใชศึกษา   ใชระบบและความหมายดังนี้ 

 

                                                                           จํานวนหนวยกิต 

                                                                           จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 

                                                                           จํานวนชั่วโมงปฏิบัติและประลอง 

                                                                           จํานวนชั่วโมงศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx   x  (x-x-x) 

(รหัสวิชา)       (ชื่อวิชา) 
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ภาคผนวกหมายเลข 3 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและตรวจสอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           112      มคอ.2  

 

 

 

 
 
 
 
 



           113      มคอ.2  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           114      มคอ.2  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกหมายเลข 4 

รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบภายใน 

ฉบับป พ.ศ. 2555 
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รายละเอียด 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบภายใน 

ฉบับป พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาสถาปตยกรรม 

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบภายใน ฉบับป พ.ศ. 2555 

ภาควิชาสถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

เม่ือวันท่ี  20  มิถุนายน 2556 

2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 26  กรกฎาคม  2560 และในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2560              

เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  2560 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1           

ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

              4.1 ปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

              4.2 ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความทันสมัย

ของวิชาชีพการออกแบบภายใน 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข 

              5.1 ปรับเปลี่ยนโครงสรางแบงกลุมหมวดวิชาเฉพาะ ยายกลุมบางรายวิชา เพ่ือใหตรงกับ

เกณฑสภาสถาปนิก ดังตาราง 
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ปรับเปลี่ยนโครงสรางการแบงกลุมหมวดวิชาเฉพาะ  ยายกลุมบางรายวิชา  เพ่ือใหตรงกับเกณฑ

สภาสถาปนิก ดังตาราง 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    143  หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    143  หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                        30  หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                        30  หนวย

กิต 

        วิชาบังคับ         วิชาบังคับ 

กลุมวิชาภาษา                                   12  หนวยกิต กลุมวิชาภาษา                                   12  หนวยกิต 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร         3  หนวยกิต กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร         3  หนวยกิต 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       3  หนวยกิต กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       3  หนวยกิต 

กลุมวิชาพลศึกษา                                 2  หนวยกิต กลุมวิชาพลศึกษา                                 2  หนวยกิต 

        วิชาเลือก         วิชาเลือก 

เลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  10  หนวยกิต เลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  10  หนวย

กิต 

หมวดวิชาเฉพาะ                            107  หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                            107  หนวยกิต 

ก. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                   21  หนวยกิต ก. กลุมวิชาพ้ืนฐาน                              21  หนวยกิต 

ข. กลุมวิชาชีพ                                  79  หนวยกิต ข. กลุมวิชาชีพ                                   85  หนวยกิต 

   ข1. หมวดวิชาหลัก                          45  หนวยกิต    1) รายวิชาหลัก                               43  หนวยกิต 

   ข2. หมวดวิชาเทคโนโลยี                   25  หนวยกิต    2) รายวิชาเทคโนโลยี                        21  หนวยกิต 

   ข3. หมวดวิชาสนับสนุน                      9  หนวยกิต    3) รายวิชาสนับสนุน                         15  หนวยกิต 

ค. วิชาเลือกเฉพาะดาน                          6  หนวยกิต    4) รายวิชาเลือก                                6  หนวยกิต 

ง.  วิชาฝกงาน                                     1  หนวยกิต ค.  กลุมวิชาฝกงาน                                    1  

หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี                             6  หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี                             6  หนวยกิต 

หมายเหตุ : วิชาฝกงานในหลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑสภาสถาปนิกเปนหมวดวิชาสนับสนุน 

 

      5.2 เปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา จํานวนหนวยกิตและชั่วโมงการสอนในบางรายวิชาและยกเลิกบาง

รายวิชา 

 5.3 ปรับเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาหลักท่ี 3 – 4 เดิม 01 ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม เปน  

02ภาควิชาสถาปตยกรรม ตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560  วันท่ี 24 มกราคม 

2560 
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข

เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎดังนี้

เกณฑกระทรวง

(หนวยกิต)
โครงสรางเดิม(หนวยกิต) โครงสรางใหม(หนวยกิต)

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30

   1. วิชาบังคับ 20 20

 - กลุมวิชาภาษา 12 12

 - กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 3

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 3

 - กลุมวิชาพลศึกษา 2 2

   2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 10

ข.หมวดวิชาเฉพาะ 84 107 107

   1. กลุมวิชาพื้นฐาน 21 21

   2. กลุมวิชาชีพ 79 85

   4. กลุมวิชาฝกงาน  1 1

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6

จํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 120 143 143

โครงสรางหลักสูตร
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7. เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

7.1 โครงสรางหลักสูตร

1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หนวยกิต 1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หนวยกิต

2 โครงสรางหลักสูตร 2 โครงสรางหลักสูตร

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต

   1. วิชาบังคับ 20 หนวยกิต    1. วิชาบังคับ 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

ข.หมวดวิชาเฉพาะ 107 หนวยกิต ข.หมวดวิชาเฉพาะ 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

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หลักสูตรฉบบัป พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                 30  หนวยกิต 

    วิชาบังคับ                                                               20  หนวยกิต  

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                               30  หนวยกิต 

    วิชาบังคับ                                                               20  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษา                                                          12  หนวยกิต 

    วิชาบังคับ                                                                6  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษา                                                         12  หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
080103001  ภาษาอังกฤษ 1                                                3(3–0–6)   

                 (English I) 

080103001  ภาษาอังกฤษ 1                                                3(3–0–6)   

                 (English I) 

080103002  ภาษาอังกฤษ 2                                                3(3–0–6)   

                 (English II) 

080103002  ภาษาอังกฤษ 2                                                3(3–0–6)   

                 (English II) 

   วิชาเลือก                                                                   6  หนวยกิต                

080103016  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1                                  3(3–0–6) 

        (English Conversation I) 

080103016  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1                                  3(3–0–6) 

                 (English Conversation I) 

080103017  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                                  3(3–0–6) 

        (English Conversation II) 

080103017  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                                  3(3–0–6)  

                 (English Conversation II) 

080103018  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน                                 3(3–0–6) 

        (English for Work) 

080103018  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน                                 3(3–0–6) 

                 (English for Work) 

หรือวิชาอ่ืนๆ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือเปดสอน 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในหลุมวิชาภาษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

รายวิชาในหลักสูตร 
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หลักสูตรฉบบัป พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                3 หนวยกิต กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                   3 หนวยกิต 

080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค                          3(3–0–6) 

    (Systematic and Creative thinking) 

030953115 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต          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) 

 หรือวิชาอ่ืนๆ ในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของ

ภาควิชา 
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หลักสูตรฉบบัป พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

กลุมวิชาพลศึกษา                               2 หนวยกิต 

      ใหเลือกเรียน 2 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้ 

กลุมวิชาพลศึกษา                                   2 หนวยกิต 

      ใหเลือกเรียน 2 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้ 
080303501  บาสเกตบอล                        1(0–2–1) 

      (Basketball) 

080303501  บาสเกตบอล                            1(0–2–1) 

      (Basketball) 

080303502  วอลเลยบอล                        1(0–2–1) 

       (Volleyball) 

080303502  วอลเลยบอล                            1(0–2–1) 

       (Volleyball) 

080303503  แบดมินตัน                                  1(0–2–1) 
      (Badminton) 

080303503  แบดมินตัน                                      1(0–2–1) 
      (Badminton) 

080303504  ลีลาศ                                  1(0–2–1) 
      (Dancing) 

080303504  ลีลาศ                                      1(0–2–1) 
      (Dancing) 

080303505  เทเบิลเทนนิส                                 1(0–2–1) 

      (Table Tennis) 

080303505  เทเบิลเทนนิส                                     1(0–2–1) 

      (Table Tennis) 

 080303506  เทควันโด                   1(0–2–1) 

      (Taekwondo) 

 080303507  ฟุตบอล                       1(0–2–1) 

        (Football) 

 080303508  เซปกตะกรอ                     1(0–2–1) 

        (Sepak-Takraw) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

080303509  เปตอง                                   1(0–2–1) 

      (Pétanque) 

080303509  เปตอง                                      1(0–2–1) 

      (Pétanque) 

080303510    ไทจี๋/ไทเกก                        1(0–2–1) 

        (Taiji/Taikek) 

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) 

 หรือวิชาอ่ืนๆ ในกลุมวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                     10 หนวยกิต                        
 ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาตางๆ ท่ีมีอยูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

ท่ีคณะศิลปศาสตรประยุกตเปดสอน 

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                       10 หนวยกิต  
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

080103115  สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี                       3(3–0–6) 

      (Thai Society and Culture in Literature) 

- 

080103116  ไทยศึกษา                                                      3(3–0–6) 

                 (Thai Studies) 

- 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

080103117  ความรูท่ัวไปทางวรรณคดี                                    3(3–0–6) 

     (Introduction to Thai Literature) 

- 

080303103 จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการดํารงชีวิต                       3(3–0–6) 

      (Psychology for Happy Life) 

080303103 จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการดํารงชีวิต                          3(3–0–6) 

      (Psychology for Happy Life) 

080303104  จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน                      3(3–0–6) 

      (Psychology for Work) 

080303104  จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน                          3(3–0–6) 

      (Psychology for Work) 

 080303201  การพูดเพ่ือประสิทธิผล        3(3–0–6)

        (Effective Speech) 

080303401  คาราโอเกะ                                 1(0–2–1) 

       (Karaoke) 

080303401  คาราโอเกะ                                      1(0–2–1) 

       (Karaoke) 

080303601  มนุษยสัมพันธ                       3(3–0–6) 

       (Human Relations) 

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) 

080303603  การพัฒนาบุคลิกภาพ                           3(3–0–6) 

       (Personality Development) 

080203901  มนุษยกับสังคม                                           3(3–0–6) 

      (Man and Society) 
                                              - 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

080203902  มรดกและอารยธรรมของชาติ                                 3(3–0–6) 

      (National Heritage and Civilization) 

- 

080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน                                 3(3–0–6) 

      (Business and Everyday Life) 

- 

 หรือวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ                                                      21 หนวยกิต                        2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                      107 หนวยกิต 

    กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                                                    21  
หนวยกิต 

110113111  ประวัติศาสตรศิลปะ                        3(3–0–6) 

                 (History of Arts)  

110213411  ประวัติศาสตรศิลปะ                  3(3–0–6) 

                 (History of Arts)           

110113112  ประวัติ-วิวัฒนาการเครื่องเรือนและออกแบบภายใน     3(3–0–6) 

                  (History-Evolution of Furniture and Interior Design) 

110213412  ประวัติ-วิวัฒนาการเครื่องเรือนและออกแบบภายใน        3(3–0–6) 

                  (History-Evolution of Furniture and Interior Design) 

110113131  สัดสวนมนุษยกับการใชงาน              3(2–2–5) 

                  (Human Scale and Application) 

110213431  สัดสวนมนุษยกับการใชงาน                 3(2–2–5) 

                  (Human Scale and Application) 

110113161  พ้ืนฐานการวาดเสนและลงสี                     3(1–4–4) 

                 (Basic Drawing and Painting) 

110213461  พ้ืนฐานการวาดเสนและลงสี                 3(1–4–4) 

                 (Basic Drawing and Painting)  

110113162  พ้ืนฐานการออกแบบ                                          3(1–4–4) 

                  (Design Fundamentals)    

110213462  พ้ืนฐานการออกแบบ                                             3(1–4–4) 

                  (Design Fundamentals)  
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

110113163  พ้ืนฐานศิลปะไทย               3(1–4–4) 

                 (Basic Thai Arts)  

110213463  พ้ืนฐานศิลปะไทย                  3(1–4–4) 

                 (Basic Thai Arts)  

110113164  การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน             3(1–4–4) 

                 (Introduction to Technical Drawing) 

110213464  การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน                 3(1–4–4) 

                 (Introduction to Technical Drawing) 

หมวดวิชาหลัก                                                         45 หนวยกิต                        กลุมวิชาชีพ                                                                 85 หนวยกิต 

รายวิชาหลัก                                                                43 หนวยกิต  

110113215  กระบวนการออกแบบภายใน              3(3–0–6) 

                 (Interior Design Process)  

110213515  กระบวนการออกแบบภายใน                 3(3–0–6) 

                 (Interior Design Process)  

110113216  แนวความคิดในการออกแบบ              3(3–0–6) 

                  (Design Concept)   

110213516  แนวความคิดในการออกแบบ        3(2–2–5) 

                  (Design Concept)   

110113261  การออกแบบภายใน 1    4(1–6–5) 

                  (Interior Design I)       

110213561  การออกแบบภายใน 1        4(1–6–5) 

                  (Interior Design I)       

110113262  การออกแบบภายใน 2    4(1–6–5) 

                 (Interior Design II) 

110213562  การออกแบบภายใน 2        4(1–6–5) 

                 (Interior Design II) 

110113263   การออกแบบภายใน 3    4(1–6–5) 

                  (Interior Design III) 

110213563   การออกแบบภายใน 3                 4(1–6–5) 

                  (Interior Design III) 

110113264  การออกแบบภายใน 4    4(1–6–5) 

                 (Interior Design IV) 

110213564  การออกแบบภายใน 4        4(1–6–5) 

                 (Interior Design IV) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

110113265   การออกแบบภายใน 5             4(1–6–5) 

                  (Interior Design V) 

110213565   การออกแบบภายใน 5        4(1–6–5) 

                  (Interior Design V) 

110113266   การออกแบบภายใน 6    4(1–6–5) 

                  (Interior Design VI) 

110213566   การออกแบบภายใน 6        4(1–6–5) 

                  (Interior Design VI) 

110113271   การออกแบบภายในลักษณะไทย                           3(1–4–4)  

       (Thai Style in Interior Design)  

- 

110113272    การวิจัยเพ่ือออกแบบและการเตรียมปริญญานิพนธ 3(1–4–4) 

                  (Research for Design and Thesis Preparation) 

110213572    การวิจัยเพ่ือออกแบบและการเตรียมศิลปนิพนธ     3(1–4–4) 

                  (Research for Design and Art Thesis Preparation) 

110113274   ปริญญานิพนธ             9(0–18–9)  

         (Thesis) 

110213575   ศิลปนิพนธ                           9(0–18–9)  

         (Art Thesis) 

 110213576   สัมมนาศิลปนิพนธ                 1(0–2–1) 

         (Art Thesis  Seminar) 

หมวดวิชาเทคโนโลยี                                                     25 หนวยกิต                        รายวิชาเทคโนโลยี                                                         21 หนวยกิต                        

110113211   สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 1            3(3–0–6) 

        (Architecture for Interior Design I) 

110213511   สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 1     3(2–2–5) 

         (Architecture for Interior Design I) 

110113212   สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 2   3(3–0–6) 

         (Architecture for Interior Design II) 

110213512   สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 2      3(2–2–5) 

         (Architecture for Interior Design II) 
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หลักสูตรฉบบัป พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

110113214   วัสดุเพ่ือการออกแบบภายใน             3(3–0–6) 

                  (Materials for Interior Design) 

110213514   วัสดุเพ่ือการออกแบบภายใน                 3(3–0–6) 

                   (Materials for Interior Design) 

110113231   การใชแสงสําหรับงานออกแบบภายใน  3(2–2–5) 

         (Lighting for Interior Design)  

110213531   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) 

110213532  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) 

110213567   การออกแบบเครื่องเรือน 1         3(1–4–4) 

                  (Furniture Design I) 

110113268   การออกแบบเครื่องเรือน 2             3(1–4–4) 

                  (Furniture Design II)  

110213568   การออกแบบเครื่องเรือน 2        3(1–4–4) 

                  (Furniture Design II)  

110113269  การเขียนแบบโครงสรางงานออกแบบภายใน          3(1–4–4) 

                  (Furniture Design II)  

- 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

หมวดวิชาสนับสนุน                                                                   9 หนวยกิต                        รายวิชาสนับสนนุ                                                                        12 หนวยกิต                        

110113217   การประกอบวิชาชีพ                 3(3–0–6) 

         (Professional Practice)  

110213517   การประกอบวิชาชีพ                      3(3–0–6) 

         (Professional Practice)  

110113233    คอมพิวเตอรชวยออกแบบ                 3(2–2–5) 

                   (Computer-aided Design)  

110213533    คอมพิวเตอรชวยออกแบบ                      3(2–2–5) 

                   (Computer-aided Design)  

 110213549    โปรแกรมการนําเสนองานแบบ 3 มิต ิ                   3(2–2–5) 

                  (Three Dimensional Presentation Program) 

110113270   การออกแบบนิทรรศการ     3(1–4–4) 

          (Exhibition Design) 

110213570   การออกแบบนิทรรศการ          3(1–4–4) 

          (Exhibition Design) 

 110213577   การบริหารงานออกแบบภายใน                                     3(2-2-5) 

         (Interior Design Management) 

รายวิชาเลือก                                                                    6 หนวยกิต 

      ใหเลือกเรียนจากรายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้ 

รายวิชาเลือก                                                                         6 หนวยกิต 
       ใหเลือกเรียนจากรายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้ 

1101132xx    โปรแกรมการนําเสนองานแบบ 3 มิต ิ                         3(2–2–5) 

                   (3 Dimension Presentation Program) 

- 

110213032   คอมพิวเตอรกราฟก                                                3(2–2–5) 

                  (Computer Graphics)  

110213332  คอมพิวเตอรกราฟก                                     3(2–2–5) 

                 (Computer Graphics) 

110113033   การออกแบบพาณชิยศิลป     3(2–2–5) 

        (Commercial Arts Design) 

110213333   การออกแบบพาณชิยศิลป         3(2–2–5) 

        (Commercial Arts Design)  
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

110113034   การออกแบบสภาพแวดลอม    3(2–2–5) 

         (Environmental Design) 

110213334   การออกแบบสภาพแวดลอม       3(2–2–5) 

        (Environmental Design) 

110113035   วาดเสนและลงสีสรางสรรค             3(2–2–5)

         (Creative Drawing and Painting)  

110213335   วาดเสนและลงสีสรางสรรค                3(2–2–5)

         (Creative Drawing and Painting)  

110113036   มรดกทางสถาปตยกรรมไทย                       3(2–2–5) 

                (Thai Architectural Heritage) 

110213336   มรดกทางสถาปตยกรรมไทย                         3(2–2–5) 

                (Thai Architectural Heritage) 

110113037   การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน                       3(2–2–5) 

          (Architectural Conservation and Community) 

110213337   การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน                         3(2–2–5) 

          (Architectural Conservation and Community) 

110113038    การจัดสวน               3(2–2–5) 

          (Gardening)   

110213338    การออกแบบจัดสวน       3(2–2–5) 

          (Garden Design)   

110113039    การออกแบบอยางยั่งยืน     3(2–2–5) 

         (Sustainability Design)  

110213339    การออกแบบอยางยั่งยืน       3(2–2–5) 

          (Sustainability Design)  

110113040   การออกแบบลวดลาย     3(2–2–5) 

         (Ornament Design)  

- 

 110213340   องคประกอบในการออกแบบภายใน                 3(2-2-5)            

                  (Composition in Interior  Design) 

 110213341   ศัพทเทคนิคและการระบุในงานออกแบบภายใน             3(2-2-5) 

         (Technical Terms Used in Interior Specification) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 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   ปจจัยมนุษยและการออกแบบเพ่ือทุกคน                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) 

       (Professional Training) 

110213573  ฝกงาน                              1(240 ชั่วโมง) 

       (Training) 

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       6 หนวยกิต 

เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       6 หนวยกิต 

เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                       หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา    ชื่อวิชา                   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

04XXXXXXX    วิชาเลือกในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(3–0–6) 

 (Science and Mathematics Elective Course) 

080103001      ภาษาอังกฤษ 1               3(3–0–6) 

           (English I)     

110113161      พ้ืนฐานการวาดเสนและลงสี    3(1–4–4) 

  (Basic Drawing and Painting)         

110113162      พ้ืนฐานการออกแบบ     3(1–4–4) 
                     (Design Fundamentals)   

110113163      พ้ืนฐานศิลปะไทย     3(1–4–4) 

           (Basic Thai Arts)    

110113164      การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน             3(1–4–4) 

(Introduction to Technical Drawing) 
08XXXXXXX   วิชาเลือกในกลุมพลศึกษา     1(0–2–1) 

           (Physical Education Elective Course) 
 

                                    รวม       19(10–18–29) 

0XXXXXXXX    วิชาเลือกในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(3–0–6) 

 (Science and Mathematics Elective Course) 

08XXXXXXX     วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา             3(3–0–6) 

           (Language Elective Course)   
08XXXXXXX   วิชาเลือกในกลุมพลศึกษา     1(0–2–1) 

           (Physical Education Elective Course) 
110213431     สัดสวนมนุษยกับการใชงาน                                3(2-2-5) 

           (Human Scale and Application) 

110213461      พ้ืนฐานการวาดเสนและลงส ี    3(1–4–4) 

  (Basic Drawing and Painting)         

110213462      พ้ืนฐานการออกแบบ     3(1–4–4) 
                     (Design Fundamentals)   

110213463      พ้ืนฐานศิลปะไทย     3(1–4–4) 

           (Basic Thai Arts)    

110213464      การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน             3(1–4–4) 

(Introduction to Technical Drawing) 

                   รวม       22(XX–XX–XX) 
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หลักสูตรฉบบัป พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                     หนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

080103002     ภาษาอังกฤษ 2               3(3–0–6) 

          (English II)   

110113211     สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 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   วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             3(3–0–6) 

           (General Education Elective Course)  
         

                      รวม   20(15 – 10 – 35) 

08XXXXXXX     วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา             3(3–0–6) 

           (Language Elective Course)   

08XXXXXXX   วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา              1(0–2–1) 
  (Physical Education Elective Course) 

08XXXXXXX   วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              3(3–0–6) 

           (General Education Elective Course)  
110213511      สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 1             3(2–2–5) 

  (Architectural for Interior Design I) 

110213514     วัสดุเพ่ือการออกแบบภายใน              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   22(13 – 14 – 33) 
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หลักสูตรฉบบัป พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                    หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

08XXXXXXX   วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา    3(3–0–6) 

                     (Language Elective Course)    

110113111     ประวัติศาสตรศิลปะ    3(3–0–6) 

          (History of Arts)  

110113212     สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 2  3(3–0–6) 

          (Architectural for Interior Design II) 

110113214     วัสดุเพ่ือการออกแบบภายใน   3(3–0–6) 

          (Materials for Interior Design)      

110113262     การออกแบบภายใน 2    4(1–6–5) 

                     (Interior Design II)    

110113267     การออกแบบเครื่องเรือน 1   3(1–4–4) 

                    (Furniture Design I) 

08XXXXXXX    วชิาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3(3–0–6) 

                     (General Education Elective Course)  

    รวม       22(17 – 10 – 39) 

08XXXXXXX    วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา                        3(3–0–6) 

                    (Language Elective Course)    

08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   3(3–0–6) 

  (Humanities and Social Sciences Elective Course) 
08XXXXXXX    วชิาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              3(3–0–6) 

          (General Education Elective Course)  
110213512      สถาปตยกรรมเพ่ือการออกแบบภายใน 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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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                    หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

08XXXXXXX   วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา      3(3–0–6) 

          (Language Elective Course)  

110113112     ประวัติศาสตรการออกแบบภายใน   3(3–0–6) 

          (History of Interior Design) 

110113231     การใชแสงสําหรับงานออกแบบภายใน        3(2–2–5) 

          (Lighting for Interior Design)  
110113263     การออกแบบภายใน 3    4(1–6–5) 

                    (Interior Design III)                    

110113268     การออกแบบเครื่องเรือน 2   4(1–6–5) 

          (Furniture Design II) 
110113269     การเขียนแบบโครงสรางงานออกแบบภายใน  3(1–4–4) 

                     (Interior Design Construction Drawing) 

08XXXXXXX    วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   1(0–2–1) 

           (General Education Elective Course) 

                                       รวม        21(11 – 20 – 32) 
 

08XXXXXXX  วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา                       3(3–0–6) 

         (Language Elective Course)  

08XXXXXXX  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     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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หลักสูตรฉบบัป พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                     หนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา    ชื่อวิชา                     หนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

110113215     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    วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 3(3–0–6) 

                     (General Education Elective Course)  

                                          รวม                   19(13 – 12 – 32) 

08XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                    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) 
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หลักสูตรฉบบัป พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                     หนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

110113216     แนวความคิดในการออกแบบ              3(3–0–6) 

                    (Design Concept) 

110113265     การออกแบบภายใน 5    4(1–6–5) 

         (Interior Design V) 

110113271     การออกแบบภายในลักษณะไทย   3(1–4–4) 

          (Thai Style in Interior Design) 

110113270     การออกแบบนิทรรศการ    3(1–4–4) 

            (Exhibition Design) 

110113XXX     วิชาเลือกเฉพาะดาน                           3(2–2–5) 

                     (Technical Elective Course)     

XXXXXXXXX    วชิาเลือกเสรี     3(X–X–X) 

                      (Free Elective Course)  

 

รวม                   19(XX – XX – XX)  

110213565 การออกแบบภายใน 5               4(1–6–5) 

          (Interior Design V) 

110213570 การออกแบบนิทรรศการ              3(1–4–4) 

 (Exhibition Design) 

110213576  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(XX – XX – XX) 
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หลักสูตรฉบบัป พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 

รหัสวิชา    ช่ือวิชา                                  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

รหัสวิชา    ช่ือวิชา                                  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน ปท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

110113273     การฝกงานวิชาชีพ                               1(0–240–0) 

           (Professional Training) 

   

             รวม         1(0–240–0) 
   

 

110213573     ฝกงาน                                             1(240 ชั่วโมง) 

           (Training) 

   

             รวม          1(240 ช่ัวโมง) 
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หลักสูตรฉบบัป พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                     หนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา    ชื่อวิชา                   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

110113217     การประกอบวิชาชีพ                      3(3–0–6) 

           (Professional Practice)  

110113266     การออกแบบภายใน 6    4(1–6–5) 

                     (Interior Design VI) 

110113272     การวิจัยเพ่ือออกแบบและการเตรียมปริญญานิพนธ 3(2–2–5) 

                     (Research for Design and Thesis Preparation) 

XXXXXXXXX    วิชาเลือกเสรี     3(X–X–X) 

                      (Free Elective Course)   

 

 รวม          13(XX – XX – XX) 

 

110213517     การประกอบวิชาชีพ                             3(3–0–6) 

           (Professional Practice)  

110213566     การออกแบบภายใน 6      4(1–6–5) 

                    (Interior Design VI) 

110213572     การวิจัยเพ่ือออกแบบและการเตรียมศิลปนิพนธ   3(1–4–4) 

                    (Research for Design and Art Thesis Preparation) 

 

 

 

              รวม              10(5 – 10– 15) 

 

 

 

 

 

139 
มคอ.2 



           130      มคอ.2  

 

 

 
 

หลักสูตรฉบบัป พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                     หนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา    ชื่อวิชา                     หนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

110113274     ปริญญานิพนธ                                          9(0–18–9)  

          (Thesis) 

                                 รวม        9 (0 – 18 – 9) 

 

110213575      ศิลปนิพนธ                                                 9(0–18–9)  

                     (Art Thesis) 

110213576 สัมมนาศิลปนิพนธ               1(0–2–1) 

  (Art Thesis Seminar) 

                                        รวม               10 (0 – 20 – 10) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

140 
มคอ.2 



           141      มคอ.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกหมายเลข  5 

ผลงานวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอก 



 142 มคอ.2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 143 มคอ.2 

 

 

 

 
 

 



 144 มคอ.2 

 

 

 

 
 

 

 



 145 มคอ.2 

 

 

 

 

 
 

 

 



 146 มคอ.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกหมายเลข 6 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษา 

ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552  

และฉบับท่ีปรับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 มคอ.2 

 

 

 

 



 148 มคอ.2 

 

 

 

 



 149 มคอ.2 

 

 

 

 



 150 มคอ.2 

 

 

 

 



 151 มคอ.2 

 

 

 

 



 152 มคอ.2 

 

 

 

 
 



 153 มคอ.2 

 

 

 

 



 154 มคอ.2 

 

 

 

 



 155 มคอ.2 

 

 

 

 



 156 มคอ.2 

 

 

 

 



 157 มคอ.2 

 

 

 

 



 158 มคอ.2 

 

 

 

 



 159 มคอ.2 
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