หลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบภายใน
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื# อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง

หมวดที# 1 ข้ อมูลทัว# ไป
1. รหัสและชื# อหลักสู ตร
ชือภาษาไทย
ชือภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design

2. ชื# อปริญญา
ชือเต็มภาษาไทย
ชือย่อภาษาไทย
ชือเต็มภาษาอังกฤษ
ชือย่อภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
Bachelor of Fine Arts (Interior Design)
B.F.A. (Interior Design)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ# รียนตลอดหลักสู ตร
133 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตร ปริ ญญาตรี ( 4 ปี )
5.2 ภาษาทีใช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรื อนักศึกษาต่างชาติทีสามารถใช้ภาษาไทยได้
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
สถาบันการศึกษาจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที 1/2556
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตรโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม
ครัSงที............/................ เมือวันที............................เดือน.............................พ.ศ.........................
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตร โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครัSงที............/................ เมือวันที............................เดือน.............................พ.ศ.........................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ตรมี ค วามพร้ อมเผยแพร่ คุ ณภาพและมาตรฐานตามกรองมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษา
แห่งชาติพ.ศ.2552 ในปี การศึกษา 2558
8. อาชี พทีส# ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 นักออกแบบภายใน หรื อ มัณฑนากร ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
8.2 ก่อสร้างงานตกแต่งภายใน
8.3 ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์
8.4 ออกแบบนิทรรศการ
8.5 ออกแบบจัดแสดงสิ นค้า
8.6 ออกแบบจัดสวน และออกแบบภูมิทศั น์
8.7 ออกแบบฉาก และเวที
8.8 และอาชีพอืนๆ ทีเกียวข้องกับงานออกแบบภายใน
9. ชื# อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
3120100034547

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

3909800135711

อาจารย์

รหัส

ชื#อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

นางสาวรังสิ นนั ท์ นางาม

ศษ.บ.
สถ.ม.

ออกแบบตกแต่ง
สถาปั ตยกรรมภายใน

นายตีSเอีSยง

ศษ.บ.
สถ.ม.

ออกแบบตกแต่ง
สถาปั ตยกรรม
ภายใน

แซ่ปึง

สํ าเร็จการ
ศึกษาจาก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปี
พ.ศ.
2535
2545

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2535
2544
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10. สถานทีจ# ัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ# ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสู ตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ.
2555-2559)โดยเน้นแนวทางสําคัญของการใช้องค์ความรู ้ทีเชื อมโยงในเรื องมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะภูมิ
ปั ญญาท้องถิน เพือการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมไทยโดยมุ่งเน้นด้านการอนุ รักษ์การสื บสานสร้างสรรค์และ
การสร้างมูลค่าเพิมทีเป็ นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยในปั จจุบนั มีการเคลือนไหวของวัฒนธรรมอย่างไร้พรมแดนโดยขาดความรอบรู ้ ที
จะเป็ นภูมิคุม้ กันในการกลัน กรองทีดี ได้ส่งผลกระทบต่อระบบคุณค่า ความเชื อ พฤติกรรมการดํารงชี วิต
และการปฏิสัมพันธ์ในสังคมไทยให้ปรับเปลียนไปจากเดิม ในอนาคต ภาวะความเป็ นเมืองจะเพิมสู งขึSนด้วย
ปั จจัยสนับสนุนจากความก้าวหน้าของระบบโครงสร้างพืSนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมในอนาคต
จะเป็ นสั ง คมของความร่ ว มมื อที เกิ ด จากการแข่ ง ขัน และเป็ นสั ง คมภู มิ ปั ญญามากขึS น ในลัก ษณะสั ง คม
ฐานความรู ้ แต่ในขณะเดียวกันก็แสวงหาความเป็ นท้องถินมากขึSน การขยายตัวโดยการเปิ ดเสรี ทางการค้า
ทําให้เกิ ดการลอกเลี ยนแบบ การบริ โภคของวัฒนธรรมตะวันตก ซึ งจะแพร่ หลายและทําให้รูปแบบการ
บริ โภคในประเทศ ต่ า ง ๆ ทัว โลกมี รู ป แบบเดี ย วกัน ในขณะเดี ย วกัน การแพร่ ห ลายของกระแสนิ ย ม
วัฒนธรรมตะวันออกก็มีมากขึSนทัSงในด้านอาหาร แฟชัน ภาพยนตร์ ดนตรี ซึ งจะมีโอกาสขยายตัวมากใน
อนาคต รวมทัSง การย้า ยถิ น แบบไร้ พ รมแดน ซึ งมี ผ ลต่ อ การบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมรวมทัSงคุณภาพความเป็ นอยูข่ องคน ในขณะเดียวกันภัยคุกคามต่อคุณภาพและความมัน คงของ
มนุษย์จะมีความหลากหลายมากขึSน จนอาจเกิดช่องว่างทางความรู ้จากการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย# วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ซึ งเป็ นทัSงข้อจํากัดและเป็ นโอกาสในการนําประเทศเข้าสู่ การ
แข่งขันกับโลกเศรษฐกิจในอนาคต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซ ึ งเป็ นสถาบันการศึกษาทีมุ่งมัน ผลิตบัณฑิตเพือ
เป็ นช่างของแผ่นดินและจรรโลงศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยมีวิสัยทัศน์เพือกําหนดบทบาทในการเป็ นผูน้ าํ
จัด การศึ ก ษาวิ จยั งานอนุ รั ก ษ์ และสร้ า งสรรค์ว ฒ
ั นธรรม โดยใช้เ ทคโนโลยี เชิ ง บู รณาการสู่ ส ากล จึ ง
จํา เป็ นต้อ งพัฒ นาหลัก สู ต รในเชิ ง รุ ก ที มี ศ ัก ยภาพ เพื อ สร้ า งบัณ ฑิ ต ที มี ค วามรู ้ ความสามารถในงาน
สร้างสรรค์ทีเป็ นมืออาชี พสู่ สากล บนฐานความเข้าใจในบริ บทของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของความเป็ น
ชาติไทย มีความพร้อม และศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทัSงด้านวิชาชี พ และวิชาการ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม
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12.2 ความเกีย# วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทัSงทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรมทีมีต่อ
พัน ธกิ จของมหาวิ ท ยาลัย ที มุ่ ง สู่ ก ารเป็ นมหาวิ ท ยาลัย ชัSน นํา ด้า นวิ ช าชี พ บนพืS น ฐานวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศ มุ่งสร้ างบัณฑิ ตทีมีความชํานาญในสาขาวิชาชี พ สามารถบูรณาการแนวความคิด
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั งานวิชาชี พ มีเอกลักษณ์ ยึดมัน ในคุ ณธรรม จริ ยธรรม ทํางานทัSงใน
และต่ า งประเทศได้ มหาวิ ท ยาลัย ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ นัก ศึ ก ษาหาความรู ้ ใ นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ งอาจทําให้เกิดการสื อสารทางด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
และค่านิ ยมของนักศึกษา ดังนัSนการพัฒนาหลักสู ตรจึงมีความจําเป็ นทีจะต้องเน้น และส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้ ความสามารถในวิชาชี พอย่างชํานาญเกิ ดความเชี ยวชาญ มีความคิดเชิ งวิเคราะห์ สร้ างสรรค์พฒั นา
งาน มีความสํานึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความสามารถในการพัฒนา
ตนให้ดาํ รงชีพอย่างเท่าทัน และมีความสุ ขท่ามกลางความเปลียนแปลงทีรวดเร็ วของกระแสโลกาภิวตั น์
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน# ที#เปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน# ของสถาบัน
13.1 รายวิชาทีต# ้ องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอืน#
ศึกษาทัว ไปทีเปิ ดสอนโดยคณะ/วิทยาลัย
13.2 รายวิชาทีเ# ปิ ดสอนเพือ# บริการคณะ/สาขาวิชาอืน#
วิชาวาดเส้นวิชาองค์ประกอบศิลปะ วิชาประวัติและแบบอย่างศิลปะ
13.3 การบริ หารจัดการ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรจะประสานงานกับอาจารย์ผแู ้ ทนจากภาควิชาอืน ทีเกียวข้องด้าน
เนืSอหา สาระ การจัดตารางต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน ผลการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชาออกแบบภายใน
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หมวดที# 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
บัณฑิตทีมีความรู ้ คุณธรรมและจริ ยธรรม ความสามารถทางด้านออกแบบภายใน สามารถ
ประยุกต์งานด้านการออกแบบ การบริ หารจัดการงานออกแบบ สามารถสื อสารและทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนใน
องค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 ความสํ าคัญ
หลักสู ตรนับได้ว่าเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิงที จะเป็ นตัวนําในการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มี
คุณภาพทางด้านการศึกษา และยังมีบทบาทสําคัญอย่างยิง ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้เป็ นประชากรทีมี
คุณภาพ หลักสู ตรทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั มีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการปรับปรุ ง เปลี ยนแปลง แก้ไขเพือ
พัฒนาอย่างเป็ นกระบวนการต่อเนื องเพือให้เกิ ดความเหมาะสมสอดคล้องและทันต่อการเปลี ยนแปลงของ
สังคม
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 บัณฑิตมีความสามารถปฏิบตั ิงานในหน้าทีนกั ออกแบบศิลปกรรม ให้มีความชํานาญใน
สาขาวิชาออกแบบภายใน
1.3.2 บัณฑิตมีความรู ้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยเน้นทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา
ออกแบบภายใน ทีมีทกั ษะในการปฏิบตั ิงาน เชียวชาญเทคโนโลยีบริ หารจัดการ และวางแผน สามารถให้
คําแนะนํา ความรู ้ ประสบการณ์ แก่คนงาน ช่างฝี มือ ตลอดจนสามารถประสานงาน การติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1.3.3 บัณฑิตมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า การวางแผนเตรี ยมการ
ปฏิบตั ิงานรวมทัSงปรับปรุ ง และพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการ และเหตุผล
ปฏิบตั ิงานด้วยหลักวิชาการทีมีการวางแผนควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิb ตามเป้ าหมาย
อย่างประหยัด และมีคุณภาพ
1.3.4 บัณฑิตมีคุณธรรม มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา ซื อสัตย์สุจริ ต ขยันหมัน เพียร สํานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที และสังคม สามารถเป็ นนักออกแบบศิลปกรรมทีมีความรู ้
ความสามารถ ประกอบการตามทีได้ศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3.5 บัณฑิตสามารถประยุกต์เทคนิคศิลปกรรมให้สัมฤทธิbผลดีตามเป้ าหมายของงาน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา / เปลี#ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุ งหลักสู ตรออกแบบ
- พัฒนาหลักสู ตรโดยมีพSนื ฐาน
ภายใน ให้มีมาตรฐานไม่ตาํ กว่าที จากหลักสู ตรทีได้รับอนุมตั ิแล้ว
สกอ. กําหนด
- ติดตามประเมินหลักสู ตรอย่าง
สมําเสมอ
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง - พัฒนาหลักสู ตรตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ สาขา มาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาชีพ
วิชาชีพสถาปั ตยกรรมภายในและ สถาปั ตยกรรมภายใน และ
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง - ติดตามความเปลียนแปลง
ในความต้องการของสถาน
กับความต้องการของธุ รกิจ
ประกอบการ

หลักฐาน / ตัวบ่ งชีE
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
- เอกสารรับรองหลักสู ตร
จากสภาสถาปนิก
- รายงานการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิวชิ าชีพของ
บัณฑิต จากสถานประกอบการ

หมวดที# 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี การศึกษาหนึงๆ ออกเป็ น
2 ภาคการศึกษาภาคปกติซ ึ งเป็ นภาคการศึกษาบังคับ คือ
ภาคการศึกษาที 1 (First Semester) เริ มตัSงแต่เดือนมิถุนายน เป็ นต้นไป มีระยะเวลาศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที 2 (Second Semester) เริ มตัSงแต่เดือนพฤศจิกายน เป็ นต้นไป มีระยะเวลาศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยอาจเปิ ดภาคฤดูร้อน (Summer Semester) ซึ งเป็ นภาคการศึกษาทีไม่บงั คับใช้
เวลาการศึกษา 6-9 สัปดาห์ โดยเพิมชัว โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษาที 1
(First Semester)
เริ มตัSงแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที 2
(Second Semester)
เริ มตัSงแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน
(Summer Semester)
เริ มตัSงแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2.1.2 การลงทะเบียน
1. จํานวนหน่ วยกิตการลงทะเบียน
ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต และไม่ เ กิ น 22 หน่ ว ยกิ ต สํ า หรั บ การ
ลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิ น 9 หน่ วยกิ ต
ส่ วนสําหรับการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต หากลงทะเบียนเรี ยนทีมีหน่วยกิ
ตแตกต่างไปจากข้างต้น ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
2. ระยะเวลาการลงทะเบียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 รับผูส้ ําเร็ จการศึ กษาไม่ต าํ กว่ามัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเที ยบเท่า หรื อหลักสู ตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปกรรม หรื อเทียบเท่า
2.2.2 การคัด เลื อ กผู ้เ ข้า ศึ ก ษาตามระเบี ย บการคัด เลื อ กเพื อ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และ/หรื อระเบียบการสอบคัดเลือกเพือเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอืนตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ กาํ หนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาทีสมัครเข้าเรี ยนยังขาด พืSนฐานความรู ้ขาดทักษะด้านศิลปะ จําเป็ นต้องเรี ยนพืSนฐาน
วาดเส้น กายวิภาค องค์ประกอบศิลปะ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื#อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ปรับพืSนฐาน ด้วยการเน้นความรู ้ ทักษะศิลปะสร้างความซาบซึS งจากงานศิลปกรรม ทัSงในห้อง
บรรยาย ห้องปฏิบตั ิงาน หรื อศึกษาดูจากแกลอรี ศิลปะ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
ชัSนปี ที 1
ชัSนปี ที 2
ชัSนปี ที 3
ชัSนปี ที 4

รวม
คาดว่ าจะจบการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2556
2557
2558
2559
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2560
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนีS
(1) งบบุคลากร
2,580,600
บาท
หมวดเงินเดือน
2,500,600
บาท
หมวดค่าจ้างประจํา
80,000
บาท
(2) งบดําเนินการ
479,200
บาท
หมวดค่าตอบแทน
150,000
บาท
หมวดค่าใช้สอย
159,200
บาท
หมวดค่าวัสดุ
150,000
บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค 20,000
บาท
(3) งบลงทุน
280,000
บาท
หมวดครุ ภณั ฑ์
280,000
บาท
รวมทัSงสิS น
3,339,800
บาท
(4) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
27,831
บาทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัSนเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัยฯ
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ระยะเวลาการสํ าเร็จการศึกษา
สําหรับผูจ้ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
 แบบศึกษาเต็มเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน…8…. ปี การศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน …6….. ภาคการศึกษา
 แบบศึกษาบางเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.....12.....ปี การศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน......14....ภาคการศึกษา
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชีพ
2.1.1 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชีพ
2.1.2 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชีพสาขาวิชาออกแบบภายใน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.3.1 แผนการศึกษา (ฝึ กงาน)
- กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
- กลุ่มวิชาชีพเลือกทัว ไป
2.3.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
- กลุ่มวิชาชีพเลือกทัว ไป
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

133

หน่ วยกิต

31
3
3
15
9
1
96
36
12
24
32
28

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

5
23

หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
21
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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1. หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป 31 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
Report Writing and Library Usage
HUM 1002 จิตวิทยาทัว ไป
General Psychology
HUM 1004 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
HUM 1005 ปรัชญาเบืSองต้น
Introduction to Philosophy
HUM 1007 พืSนฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilization
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว ไป
1.2 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
SOC 1004
มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
SOC 1005
สังคมกับสิ งแวดล้อม
Society and Environment
SOC 1008
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
Life and Social Skills
SOC 1017
กฎหมายการค้า
Commercial Law
SOC 2011
เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
Industrial Economics
SOC 3016
กฎหมายแรงงาน
Labor Law
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว ไป

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
THA 1001
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
Thai for Communication
THA 1002
วรรณคดีศึกษา
Literature Studies
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
Speaking and Writing for Career
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทัว ไป *
General English
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
English for Career
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ENL 2006
การพูดภาษาอังกฤษในทีชุมชน
English for Public Speaking
ENL 2007
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
English for Communication
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
English for Everyday Use
หมายเหตุ * เป็ นวิชาบังคับ
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว ไป

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 9 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
SCI 1003
เคมีในชีวติ ประจําวัน
Chemistry in Daily Use
SCI 1012
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resources Management
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
Science in Daily Use
SCI 1015
มนุษย์และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
Human and Physical Science
MTH 1011
คอมพิวเตอร์ พSืนฐาน
Fundamental Computer
MTH 1017
คณิ ตศาสตร์ ทวั ไป
General Mathematics
MTH 1020
สถิติเบืSองต้น
Introduction to Statistics
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว ไป
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
PED 1001
พลศึกษาเพือคุณภาพชีวติ
Physical Education for Quality of Life
PED 1027
ลีลาศ
Social Dance
REC 1001
นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ
Recreation for Quality of Life
REC 1002
การเป็ นผูน้ าํ นันทนาการ
Recreation Leadership
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว ไป

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

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชี พ 36 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
2.1.1 กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชี พ 12 หน่ วยกิต
ART 1101
วาดเส้น
Drawing
ART 1102
องค์ประกอบศิลปะ
Composition
ART 1103
กายวิภาค
Anatomy
ART 1105
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
History and Style of Arts
ART 2106
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
History and Style of Thai Arts
ART 3107
สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
Aesthetics and Art Criticism

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

2.1.2 กลุ่มวิชาชี พพืนE ฐานสาขาวิชาออกแบบภายใน 24 หน่ วยกิตให้ นักศึกษาเลือกเรี ยนจาก
รายวิชาต่ อไปนีE
IDP 1203
โครงสร้างงานออกแบบภายใน 1
3(2-2-5)
Structure for Interior Design 1
IDP 1204
โครงสร้างงานออกแบบภายใน 2
3(2-2-5)
Structure for Interior Design 2
IDP 1205
โครงสร้างสถาปั ตยกรรม 1
3(2-3-5)
Architectural Structure 1
IDP 1206
โครงสร้างสถาปั ตยกรรม 2
3(2-3-5)
Architectural Structure 2
IDP 2207
การระบายสี เพือการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
Painting for Interior Design
IDP 2208
ประวัติศาสตร์ การออกแบบภายใน
2(2-0-4)
History of Interior Design
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IDP 2209
IDP 2210
IDP 3211
IDP 3212
IDP 3213
IDP 3214
IDP 4215
IDP 4216

การออกแบบภายในแบบไทย
Thai Interior Design
วัสดุและการใช้งานการออกแบบ
Material Usage
แนวความคิดในการออกแบบภายใน
Interior Design Concept
ระบบงานสําหรับสภาพแวดล้อมภายใน
Interior Environmental System
สัมมนาการออกแบบภายใน
Interior Design Seminar
วิเคราะห์งานออกแบบภายใน 1
Interior Design Analysis 1
การปฏิบตั ิวชิ าชีพ
Professional Practice
วิเคราะห์งานออกแบบภายใน 2
Interior Design Analysis 2

2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ 32 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
IDP 1201
การออกแบบภายในเบืSองต้น
Interior Design Fundamental
IDP 1202
การออกแบบภายในพืSนทีพกั อาศัย
Interior Design for Living Space
IDP 2203
การออกแบบภายในพืSนทีพกั อาศัยลักษณะพิเศษ
Interior Design for Special Living Space
IDP 2204
การออกแบบภายในพืSนทีการพาณิ ชย์ขนาดเล็ก
Interior Design for Small Commercial Space
IDP 3205
การออกแบบภายในพืSนทีการพาณิ ชย์และสํานักงานลักษณะพิเศษ
Interior Design for Commercial Space and Special Office Space
IDP 3206
การออกแบบภายในพืSนทีลกั ษณะพิเศษ
Interior Design for Hospitality space
IDP 4208
ศิลปนิพนธ์
Arts Thesis

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

4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
8(2-12-10)
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2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก 28 หน่ วยกิต เลือกกลุ่มวิชาการฝึ กงาน จํานวน 5 หน่วยกิต หรื อกลุ่ม
วิชาสหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทัว ไป เมือนับรวมกัน
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 28 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึ กงาน 5 หน่ วยกิต
IDP 3303
การเตรี ยมการฝึ กงาน
1(0-2-1)
Preparation On The Job Training
IDP 3304
การฝึ กงาน
4(0-30-0)
On the Job Training
2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่ วยกิต
IDP 3305
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
Preparation Co-operative Education
IDP 4306
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
2.3.2 กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว# ไป
IDP 2301
พันธุ์ไม้ประดับ
Decorative Plants
IDP 2302
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบ
Computers for Design
IDP 2303
การออกแบบจัดสวน
Garden Design
IDP 2304
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบภายใน
Computers for Interior Design
IDP 2305
การออกแบบทัศนศิลป์
Visual Design
IDP 2306
สถาปั ตยกรรมไทยพืSนถิน
Thai Vernacular Architecture
IDP 3307
มโนทัศน์ทางการออกแบบ
Concept of Design

1(0-2-1)
6(0-40-0)

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(1-4-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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IDP 3308

การออกแบบภูมิทศั น์
Landscape Design
IDP 3309
การออกแบบสภาพแวดล้อม
Environmental Design
IDP 3310
การออกแบบฉากและเวที
Scenery and Stage Design
IDP 3311
การออกแบบจัดแสดงสิ นค้า
Display Design
IDP 3312
การจัดเสี ยงและแสง
Sound and Lighting Design
IDP 3313
การประมาณราคางานออกแบบภายใน
Interior Design Estimation
IDP 4314
โครงการศิลปนิพนธ์ *
Art Thesis Proposal
ART 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่ *
Entrepreneurship for New Venture Creation
หมายเหตุ * เป็ นวิชาบังคับ

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

วิชาชี พเลือก 28 หน่ วยกิต ให้ เลือกโดย
1. ถ้าเลือกกลุ่มวิชาการฝึ กงาน จํานวน 5 หน่วยกิต และวิชาบังคับเรี ยนจํานวน 3 หน่วยกิต สําหรับ
หน่วยกิตทีเหลื อให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชี พเลือกทัว ไป โดยเมือนับรวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่า 28
หน่ ว ยกิ ต ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นปี การศึ ก ษาที 2 ภาคการศึ ก ษาที 3(ภาคฤดู ร้ อ น) หรื อ ปี การศึ ก ษาที 3
ภาคการศึกษาที 3 (ภาคฤดูร้อน)โดยมีเวลาในการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว โมง
2. ถ้าเลือกกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต และวิชาบังคับเรี ยนจํานวน 3 หน่วยกิต สําหรับ
หน่วยกิตทีเหลื อให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชี พเลือกทัว ไป โดยเมือนับรวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่า 28
หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรี ยนปี การศึกษาที 3 ภาคเรี ยนที 2 หรื อ ปี การศึกษาที 4 ภาคเรี ยนที 1
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใด ๆ ทีเปิ ดสอนในสาขาวิชาออกแบบภายในแต่ตอ้ งไม่ซS าํ กับ
รายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานัSน หรื อนักศึกษาอาจเลือกเรี ยนรายวิชาอืนๆทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษ และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาสํ าหรับการเลือกวิชาการฝึ กงาน
ปี การศึกษาที# 1
ภาคการศึกษาที# 1
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทัว ไป
ART 1101
วาดเส้น
ART 1102
องค์ประกอบศิลปะ
ART 1105
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
IDP 1201
การออกแบบภายในเบืSองต้น
IDP 1203
โครงสร้างงานออกแบบภายใน 1
IDP 1205
โครงสร้างสถาปั ตยกรรม 1
รวม

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
4(1-6-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
19 หน่ วยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(1-6-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
19 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที# 2
THA 1001
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
MTH 1011
คอมพิวเตอร์ พSืนฐาน
SCI 1012
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
IDP 1202
การออกแบบภายในพืSนทีพกั อาศัย
IDP 1204
โครงสร้างงานออกแบบภายใน 2
IDP 1206
โครงสร้างสถาปั ตยกรรม 2
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ปี การศึกษาที# 2
ภาคการศึกษาที# 1
SOC 1005
สังคมกับสิ งแวดล้อม
ART 2106
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
IDP 2203
การออกแบบภายในพืSนทีพกั อาศัยลักษณะพิเศษ
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 1
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 2
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 3
รวม

3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(1-6-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
17 หน่ วยกิต

รวม

3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(1-6-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที# 2
ENL 2007
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
ART 1103
กายวิภาค
IDP 2204
การออกแบบภายในพืSนทีการพาณิ ชย์ขนาดเล็ก
IDP 2208
ประวัติศาสตร์ การออกแบบภายใน
IDP 2210
วัสดุและการใช้งานการออกแบบ
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 4
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 5
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ปี การศึกษาที# 3
ภาคการศึกษาที# 1
ENL 2006
การพูดภาษาอังกฤษในทีชุมชน
ART 3107
สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
IDP 3205
การออกแบบภายในพืSนทีการพาณิ ชย์และสํานักงาน
ลักษณะพิเศษ
IDP 3212
ระบบงานสําหรับสภาพแวดล้อมภายใน
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 6
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 1

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

รวม

2(1-2-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
17 หน่ วยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
4(1-6-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
16 หน่ วยกิต

รวม

4(0-30-0)
4 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที# 2
HUM 1002 จิตวิทยาทัว ไป
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
REC 1001
นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ
IDP 3206
การออกแบบภายในพืSนทีลกั ษณะพิเศษ
IDP 3211
แนวความคิดในการออกแบบภายใน
IDP 3213
สัมมนาการออกแบบภายใน
IDP 3303
การเตรี ยมการฝึ กงาน

ภาคการศึกษาที# 3 (ภาคฤดูร้อน)
IDP 3304
การฝึ กงาน
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ปี การศึกษาที# 4
ภาคการศึกษาที# 1
SCI 1003
เคมีในชีวติ ประจําวัน
IDP 4314
โครงการศิลปนิพนธ์
IDP 4215
การปฏิบตั ิวชิ าชีพ
ART 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
11 หน่ วยกิต

รวม

3(x-x-x)
8(2-12-10)
11 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที# 2
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 2
IDP 4208
ศิลปนิพนธ์
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3.1.4.2 แผนการศึกษาสํ าหรับการเลือกวิชาสหกิจศึกษา
ปี การศึกษาที# 1
ภาคการศึกษาที# 1
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทัว ไป
ART 1101
วาดเส้น
ART 1102
องค์ประกอบศิลปะ
ART 1105
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
IDP 1201
การออกแบบภายในเบืSองต้น
IDP 1203
โครงสร้างงานออกแบบภายใน 1
IDP 1205
โครงสร้างสถาปั ตยกรรม 1
รวม

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
4(1-6-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
19 หน่ วยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(1-6-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
19 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที# 2
THA 1001
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
MTH 1011
คอมพิวเตอร์ พSืนฐาน
SCI 1012
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
IDP 1202
การออกแบบภายในพืSนทีพกั อาศัย
IDP 1204
โครงสร้างงานออกแบบภายใน 2
IDP 1206
โครงสร้างสถาปั ตยกรรม 2
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ปี การศึกษาที# 2
ภาคการศึกษาที# 1
SCI 1003
เคมีในชีวติ ประจําวัน
SOC 1005
สังคมกับสิ งแวดล้อม
ART 2106
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
IDP 2203
การออกแบบภายในพืSนทีพกั อาศัยลักษณะพิเศษ
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 1
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 2
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(1-6-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่ วยกิต

รวม

3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(1-6-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที# 2
ENL 2007
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
ART 1103
กายวิภาค
IDP 2204
การออกแบบภายในพืSนทีการพาณิ ชย์ขนาดเล็ก
IDP 2208
ประวัติศาสตร์ การออกแบบภายใน
IDP 2210
วัสดุและการใช้งานการออกแบบ
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 3
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 4
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ปี การศึกษาที# 3
ภาคการศึกษาที# 1
ENL 2006
การพูดภาษาอังกฤษในทีชุมชน
ART 3107
สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
IDP 3205
การออกแบบภายในพืSนทีการพาณิ ชย์และสํานักงาน
ลักษณะพิเศษ
IDP 3212
ระบบงานสําหรับสภาพแวดล้อมภายใน
IDP 4215
การปฏิบตั ิวชิ าชีพ
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 5
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 1

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

รวม

2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19 หน่ วยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
4(1-6-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
19 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที# 2
HUM 1002 จิตวิทยาทัว ไป
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
REC 1001
นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ
IDP 3206
การออกแบบภายในพืSนทีลกั ษณะพิเศษ
IDP 3211
แนวความคิดในการออกแบบภายใน
IDP 3213
สัมมนาการออกแบบภายใน
IDP 3305
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
IDP 4314
โครงการศิลปนิพนธ์
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ปี การศึกษาที# 4
ภาคการศึกษาที# 1
IDP 4306
สหกิจศึกษา
รวม

6(0-40-0)
6 หน่ วยกิต

รวม

3(2-3-5)
8(2-12-10)
3(x-x-x)
14 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที# 2
ART 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
IDP 4208
ศิลปนิพนธ์
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 2
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3.1.5 การจัดรหัสและหน่ วยกิตรายวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชา การจัดรหัสรายวิชา กําหนดด้วยอักษรย่อเป็ นภาษาอังกฤษ 3 ตัว นําหน้าตาม
ด้วยรหัสตัวเลข 4 หลัก ดังนีS
อัก ษรย่อ ภาษาอัง กฤษสํ า หรั บ คณะหรื อ สาขาวิ ช า
หรื อกลุ่มวิชาศึกษาทัว ไป
ปี ทีควรศึกษา
หมวดวิชาหรื อกลุ่มวิชา
ลําดับวิชาในกลุ่มวิชา
X X X

X X X X

ปี ทีค# วรศึกษา
1 – ปี ที 1
2 – ปี ที 2
ป .ตรี
3 – ปี ที 3
4 – ปี ที 4
5 – ปี ที 5
6 – 7 – บัณฑิตศึกษา

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
(ระดับปริญญาตรี)
0 – หมวดวิชาศึกษาทัว ไป
1 – กลุ่มวิชาชีพพืSนฐาน
2 – กลุ่มวิชาชีพบังคับ
3 – กลุ่มวิชาชีพเลือก

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
0 – กลุ่มวิชาปรับพืSนฐาน
1 – กลุ่มวิชาบังคับ
2 – กลุ่มวิชาเอก
3 – กลุ่มวิชาเลือก
4 – กลุ่มวิทยานิพนธ์

หน่ วยกิตและชั# วโมงเรียน
การกําหนดหน่วยกิตและชัว โมงเรี ยน จะกําหนดเป็ นตัวเลขตามรหัส ทีมีความหมายดังนีS
หน่วยกิต
ชัว โมงเรี ยนทฤษฎี
ชัว โมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัว โมงศึกษานอกเวลา
X ( X - X - X)
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับก่ อน
หมายความว่า นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนวิชานีS จะต้องผ่านการเรี ยนในรายวิชาทีระบุไว้ก่อน
เพือให้เกิ ดผลสัมฤทธิb ทางการเรี ยนในรายวิชานัSนโดยจะต้องผ่านการเรี ยน และ การประเมินผลวิชาบังคับ
ก่อนมาแล้วโดยได้รับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D หรื อ S
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HUM 1001

การเขียนรายงานและการใช้ ห้องสมุด
3(3-0-6)
Report Writing and Library Usage
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับเรื องห้องสมุดทัว ๆ ไป ห้องสมุดของเรา วัสดุสารนิเทศ หนังสื ออ้างอิง
การจัดหมวดหมู่หนังสื อ การจัดเรี ยงวัสดุสารนิเทศ เครื องช่วยค้นวัสดุสารนิ เทศ ส่ วนต่าง
ๆ ของหนังสื อ และการระวังรักษารายงานทางวิชาการ ขัSนตอนการเขียนรายงาน และ
รู ปแบบของรายงาน หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
Prerequisite : None

A study of general knowledge of library usage including university library, information
materials, reference books, book classification, information materials filing, information
material search devices, books layouts, book maintenance, academic report, report writing
process, report forms, bibliography, and footnote writing.
HUM 1002

จิตวิทยาทัว# ไป
3(3-0-6)
General Psychology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ เบืSองต้นเกี ยวกับจิตวิทยา อิทธิ พลของพันธุ กรรมและสิ งแวดล้อมพัฒนาการ
ของมนุ ษ ย์ สรี ร ะวิ ท ยามนุ ษ ย์ การรั บ รู ้ แ ละการเรี ย นรู ้ เชาว์ปั ญ ญาอารมณ์ การจู ง ใจ
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุ ขภาพจิต
Prerequisite : None

A study of general knowledge of psychology including influence of hereditary and environment,
development of human beings, physiology, acknowledgement and learning, intelligence, inducement,
personality, adaptation, and mentality.
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HUM 1004

เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development Techniques
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ พSืนฐานเกี ยวกับบุคลิ กภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อบุคลิกภาพ
เทคนิ ควิธีปรับปรุ งบุคลิ กภาพ การรับรู ้ เกี ยวกับตนเอง สุ ขภาพจิตและการปรับตัว อิทธิ พล
ของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคล มนุษยสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพ และบุคลิกภาพทีพฒั นาสมบูรณ์
Prerequisite : None

A study of basic knowledge regarding personality, personality theories, factors
influencing personality,personality adjustment and development techniques, self
perception, influence of human relations against personality,mental health and intergrated
personality adjustment.

HUM 1005

ปรัชญาเบือE งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Philosophy
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมายทัว ๆ ไปของปรัชญา โครงสร้างของปรัชญา ปั ญหาหลักทางปรัชญาของนัก
ปรัชญาบางคนและลัทธิ ปรัชญาบางลัทธิ ทS งั ทางตะวันตกและตะวันออก
Prerequisite : None

A study of meaning of philosophy, philosophical components , philosophical problems
and concepts of philosophers and philosopher’s creed, And analysis in some
philosophical problems.
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HUM 1007

พืนE ฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาความหมายของอารยธรรม และวัฒ นธรรมพืS น ฐาน ทางประวัติ ศ าสตร์ ไ ทย
พืS น ฐานอารยธรรมไทยด้า นสั ง คม เอกลัก ษณ์ ค่ า นิ ย มประเพณี แ ละการปกครองด้า น
เศรษฐกิ จ ด้า นลัท ธิ ค วามเชื อ และศาสนา ด้า นภาษาและวรรณคดี ไ ทย ด้า นศิ ล ปกรรม
พืSนฐานอารยธรรมไทยที ได้จากความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและ การอนุ รักษ์ส่งเสริ ม
วัฒนธรรมและอารยธรรมไทย
Prerequisite : None

A study of meaning of civilization and culture. Foundations of Thai History. Foundations
of Thai civilization in terms of social, uniqueness, values, traditions and government,
economy, creed, beliefs and religions ,.Thai language and literature ,fine arts including
conservation of Thai culture and civilization.
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
SOC 1004

มนุษยสั มพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาเกี ยวกับ ความสํา คัญ เนืS อหาสาระของมนุ ษ ยสัม พัน ธ์ หลัก จิ ตวิท ยา และทฤษฎี
เกียวข้องกับวิชามนุษยสัมพันธ์ แรงจูงใจสําหรับมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานและครอบครัว
ผูน้ าํ กับมนุ ษยสัมพันธ์ การสื อความหมายมนุ ษยสัมพันธ์กบั หลักจริ ยธรรมในทางศาสนา
มนุษยสัมพันธ์ ในหน่วยงานตามพืSนฐานวัฒนธรรมไทย การฝึ กอบรมเพือมนุษยสัมพันธ์
Prerequisite : None

A study of importance, nature and behaviors of human beings, principles of philosophy
and human relations theories, job motivation and human relations for career and daily
life, leadership and human relation, basic human relations in Thai culture, religious
principles and human relation, and training for human relations.
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SOC 1005

สั งคมกับสิ# งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Society and Environment
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาความสํ า คัญ ของสั ง คมกับ สิ ง แวดล้อ ม โดยอาศัย แนวคิ ด พืS น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยา
นําไปสู่ การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม รวมถึ งมลพิษสิ งแวดล้อมทีเกิดขึSน
ศึ กษาการวิเคราะห์ ระบบและการประเมิ น ผลกระทบสิ งแวดล้อมเพือนําไปสู่ การจัดการ
สิ งแวดล้อมทีเหมาะสม
Prerequisite : None

A study of importance of society and environment according to the basic concepts of
ecology, natural resources and environment, and environmental pollution. An analysis of
environment system and an assessment of the effects on the environment for proper
environment management.
SOC 1008

การพัฒนาคุณภาพชี วติ และสั งคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี ยวกับปรั ชญา และหลักธรรมในการดํารงชี วิตและการทํางานของบุ คคล การ
สร้ างแนวคิ ดและเจตคติ ต่อตนเอง ธรรมะกับ การสร้ า งคุ ณภาพชี วิต บทบาท หน้า ที และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ืน การบริ หารตนให้เข้ากับชีวติ และสังคม และการปรับตน
เพือร่ วมกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการทํางาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
Prerequisite : None

A study of doctrines and philosophy for working and daily life .Self-creative attitude for
lives. Dhamma and quality of life. Roles , duties and responsibilities towards oneself and
others. Self-management and adjustment for social activities . Human relation techniques.
Work productivity and efficiency.
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SOC 1017

กฎหมายการค้ า
3(3-0-6)
Commercial Law
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมาย ประเภท ทีมา และหลักทัว ไปของกฎหมาย ประเภทของสัญญา สัญญาจ้าง
แรงงาน สัญญาจ้างทําของ กฎหมายลิ ขสิ ทธิb สิ ทธิ บตั รกฎหมายเกี ยวกับ การจัดตัSงบริ ษทั
ห้างหุ ้นส่ วน กฎหมายคุ ม้ ครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายโรงงาน เช็ค ตัว
แลกเงิน และตัว สัญญาใช้เงิน
Prerequisite : None

A study of definitions ,origins, types,orisins and general principles of law which are
regarding types of contract. Employment agreement. Hire of labor agreement. Hire of
goods agreement. Copy right and patent law. Company and partnership establishment.
Labor protection law. Social security law. Factory act. Check. Bill of exchange.
Promissory note.

SOC 2011

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Economics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความหมายของอุตสาหกรรม วิวฒั นาการของระบบอุตสาหกรรม ระบบอุตสาหกรรมร่ วม
สมัยทําเลที ตS งั ของอุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับที เกี ยวกับการอุ ตสาหกรรม การ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในกิ จการอุ ตสาหกรรม การจัดองค์ก รอุ ตสาหกรรมและการกระจาย
ผลผลิตทีผลิต ได้ไปสู่ ผบู ้ ริ โภค ตลอดจนทิศทางการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม
Prerequisite : None

Basic concepts in industrial economics. the evolution of industrial systems, contemporary
industrial system, location of industry, industrial laws and regulations, investment
promotion in industries, industrial organizing, product distribution, direction of industrial
system development related to whole economy.
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SOC 3016

กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Law
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมายและวิวฒั นาการของขบวนการแรงงานไทย และของต่างประเทศ กฎหมาย
คุม้ ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดตัSงสหภาพแรงงาน การพิพาท
แรงงาน ข้อต่อรองในสหภาพการจ้าง องค์กรลู กจ้าง องค์กรนายจ้าง การระงับข้อพิพาท
แรงงาน และวิธีพิจารณาของศาลแรงงาน
Prerequisite : None

A study of development of Thai and foreign labors. Labor protection law. Labor relation
law. Setting a labor union. Labor dispute. Bargaining points of employment conditions.
Employee organization. Employer organization. Labor dispute settlement. Labor
procedure.
กลุ่มวิชาภาษา
THA 1001

ภาษาไทยเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ กษาพืน ฐานการใช้ภ าษาไทยเพื อการสื อสาร หลัก การฟั ง การจับใจความจากการฟั ง
หลักการอ่าน การจับใจความจากการอ่าน วิเคราะห์ความจากการฟังและการอ่าน หลักการ
พูดในที ชุมชน การพูดในสถานการณ์ ต่า ง ๆ หลักการเขี ยนข้อความ การเขี ยนรายงาน
หนังสื อราชการ การเขี ยนสรุ ปความและการเขี ยนประเภทต่างๆ การพัฒนาทักษะการ
สื อสารโดยใช้ภาษาเป็ นเครื องมือ
Prerequisite : None
A study of fundamental Thai for communication, a practice of listening, speaking,
reading and writing skill in several situations, and a development of communication
skills by using language as a tool.
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THA 1002

วรรณคดีศึกษา
3(3-0-6)
Literature Studies
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาวรรณคดี ไ ทยในด้า นความหมาย ประวัติ บ่ อเกิ ด คุ ณ ค่ า ของวรรณคดี ไ ทย ที มี
อิทธิ พลต่อศิ ลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทย อ่านและวิเคราะห์ ประเมินค่าวรรณคดี
ไทยเรื อง ต่าง ๆ เช่น รามเกียรต์ ขุนช้างขุนแผน นิทานพืนบ้าน
Prerequisite : None
A study of thai literature, in terns of meanings, histories, values. Read, analyses and
assess Thai literature.

THA 1003

การพูดและการเขียนเชิ งวิชาชี พ
3(3-0-6)
Speaking and Writing for Career
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาหลัก และขัน ตอนการพู ด ฝึ กทัก ษะการพู ด จากสถานการณ์ จ าํ ลองที ก ํา หนดให้
รวมทังฝึ กมารยาท และบุคลิกภาพทีดีของผูพ้ ูด หลักและขันตอนการเขียน ฝึ กทักษะการ
เขียนประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับงานวิชาชี พ ฝึ กทักษะการใช้ภาษาในการพูดและ
การเขียนทีเกียวข้องกับงานอาชีพ
Prerequisite : None
A study of principles and steps of speaking Practice speaking skill in several situation
including manners and personalities. Study principles and steps of writing. Practice
writing in different styles for future careers properly.

ENL 1001

ภาษาอังกฤษทัวไป
3(3-0-6)
General English
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ และสํานวนภาษาอังกฤษ ฝึ กทักษะ การฟั ง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
Prerequisite : None
A study of English vocabulary, structures and idioms as well as a practice of listening,
speaking, reading and writing skills in several situations.
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ENL 1002

ภาษาอังกฤษเพืออาชี พ
3(3-0-6)
English for Career
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัวไป
ศึกษาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และสํานวนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทีใช้ในการประกอบอาชีพ
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of English vocabulary, structures and idioms as well as develop listening,
speaking, reading and writing skills to serve needs of learners in their future careers.

ENL 2003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัวไป
ศึ ก ษาศัพ ท์ รู ป แบบภาษาอัง กฤษที ใ ช้ใ นการสนทนา ฝึ กทัก ษะ การฟั ง และการพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเชื อเชิ ญและการนัดหมาย การบอกทีต งั
และทิ ศทาง การสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในสังคม การบรรยายเหตุ การณ์ ในอดี ต
ปั จจุบนั และแผนการอนาคต
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of English vocabulary and phrases in everyday conversations. Practice listening
and speaking skills in several situations such as telephoning, making invitations and
appointment, and telling location and directions. How to describe past, present and future
events.

ENL 2006

การพูดภาษาอังกฤษในทีชุ มชน
3(3-0-6)
English for Public Speaking
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัวไป
ศึกษารู ปแบบ คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษทีใช้สาํ หรับการพูดในทีชุมชน
พัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การพูดประกาศ การกล่าวสุ นทรพจน์ การกล่าว
ไว้อาลัย และการกล่าวแสดงความยินดี
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of english vocabularies, idioms and structures for public speaking. Develop
speaking skill in several situations: announcement, speech, and congratulations.
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ENL 2007

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัวไป
ศึกษารู ปแบบของภาษาอังกฤษทีใช้ในการสื อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน เพือใช้ในการสื อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of English vocabulary, idioms and structures as well as a practice of listening,
speaking, reading and writing for everyday uses

ENL 2008

ภาษาอังกฤษในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัวไป
ศึกษาศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน เพือใช้สือสารในชีวติ ประจําวัน
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study english vocabularies, idioms and structures as well as practice listening,
speaking, reading and writing for everyday use

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
SCI 1003

เคมีในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Use
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ สารเคมีทีใช้ในชีวติ ประจําวัน สารเติมแต่งอาหาร ยาทีใช้ในชีวิตประจําวัน
เครื องสําอาง สารซักล้าง นําดืม นําใช้ สารสังเคราะห์ ยาง และสารทีทาํ ให้เกิดพิษภัยต่าง ๆ
Prerequisite:None
A study of chemicals substances, chemicals additives in food, medicines in daily use,
cosmetics, detergents, processing drinking water, rubber and others synthetic poisoning
substance.
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SCI 1012

สิ งแวดล้ อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความรู ้พืนฐานทางสิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา
และสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุ รักษ์สิ งแวดล้อม วิธีการกําจัดสาร
ปนเปื อนในสิ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม การบริ หารจัดการเพือพัฒนา
สิ งแวดล้อมแบบผสมผสาน
Prerequisite: None
A study of the environment knowledge of ecology and administration of ecology and
administration of the balance of life in the environment, natural resources, conservation ,
ways to remove environmental contamination, human impacts on the environment and
evaluation of environmental, administration and management methods.

SCI 1014

วิทยาศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความหมายของวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวัดและหน่วยวัด ทฤษฎี
วิวฒั นาการและพันธุ กรรมของสิ งมีชีวติ คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า การใช้ประโยชน์ จากพลังงาน
ไฟฟ้ าและนิวเคลียร์ สารเคมีในชีวติ ประจําวัน
Prerequisite: None
Scientific meanings and procedures, standard units Of measurement, evolution and
phylogeny of living things, electro-magnetic spectrum, the use of electrical and nuclear
energy and the chemicals for everyday use.
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SCI 1015

มนุษย์ และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
3(3-0-6)
Human and Physical Science
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ การวัดและหน่วยวัดทาง
วิทยาศาสตร์ โลก ระบบจักรวาล พลังงานและเชือเพลิง คลืนและสเปกตรัมของคลืน
แม่เหล็กไฟฟ้ า แสง สี และเสี ยง สารเคมีในชีวติ ประจําวัน ไฟฟ้ าและเครื องใช้ไฟฟ้ า
ในบ้าน
Prerequisite: None
A study of scientific method and innovation measurement and Unit World Cosmos
Energy and Fuel Wave, Electromagnetic Spectrum Light Colour and Sound Chemistry
in-Life Electric and Home Appliances.

MTH 1011

คอมพิวเตอร์ พนืE ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Computer
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ขนาดต่าง ๆ ระบบการประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ ภายในเครื องคอมพิวเตอร์ ขัSนตอนการทํางานของโปรแกรม
การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ทีเหมาะสมและการใช้คอมพิวเตอร์ ทีเหมาะสมกับงาน
Prerequisite: None
A study of innovation of computer, computer’s sizes, computer processing system, logic
in computer, processes of programs, use of suitable computer language and use suitable
computer for work.
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MTH 1017

คณิตศาสตร์ ทวั# ไป
3(3-0-6)
General Mathematics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี ยวกับ ตรรกศาสตร์ เบืSองต้น เมทริ กซ์และตัวกําหนด ลําดับและอนุ กรม ฟั งก์ชัน
ลิ มิ ต และความต่ อเนื องของฟั ง ก์ชัน เรขาคณิ ตวิ เคราะห์ เบืS องต้น อนุ พ นั ธ์ ข องฟั ง ก์ชัน
เบืSองต้น ปริ พนั ธ์ของฟังก์ชนั เบืSองต้น
Prerequisite: None
A study of introduction to logic, matrix and determinant, sequence and series, function,
limit and continuity of function, analytic geometry, derivative of function and integration
of function.

MTH 1020

สถิติเบือE งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี ยวกับ ระเบียบวิธีการทางสถิ ติ มาตราทีใช้วดั ข้อมูล การสุ่ มตัวอย่าง การจัดข้อมูล
เพือการวิเคราะห์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐานและ
พืSนทีภายใต้โค้งปกติ
Prerequisite: None
A study of statistics methodology, level of measurement ,random samplings, data
analysis, measure of central tendency, measure of dispersion, standard score and normal
distribution.
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กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
PED 1001

พลศึกษาเพือ# คุณภาพชี วติ
1(0-2-1)
Physical Education for Quality of Life
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ กษาความรู ้ และทัก ษะทัว ไปเกี ยวกับกิ จกรรมพลศึ กษา เพือความแข็ง แรงสมบูรณ์ ของ
สุ ขภาพกายและจิตใจ ฝึ กการจัดกิจกรรมพลศึกษาทีปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและความมี
นํSาใจเป็ นนักกีฬาเพือคุณภาพชีวติ
Prerequisite: None
A study of general knowledge and skills in physical education to strengthen the physical
and mental health. Training activities that instill morale, ethics and compassion that befits
an athlete and improves the quality of life.

PED 1027

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ทวั ไป ปฏิบตั ิทกั ษะพืนฐานการลีลาศจังหวะต่าง ๆ สร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
กาย และกฎระเบียบ กติกา มารยาทของการลีลาศ
Prerequisite : None
Acquiring general knowledge and basic skills for the various forms of dance. Striving for
physical excellence, adhering to the rules of the dance.

REC 1001

นันทนาการเพือคุณภาพชี วติ
1(0-2-1)
Recreation for Quality of Life
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้และทักษะทัว ไป เกียวกับกิจกรรมนันทนาการเพือสุ ขภาพกายและจิตใจ ฝึ ก
การจัดกิ จกรรมนัน ทนาการที ป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความมี น าํ ใจ เพื อพัฒนา
คุณภาพชีวติ
Prerequisite : None
A study of general knowledge and skills about recreation activities to strengthen the
physical and mental health. A training of recreation activities organization to instill
morale, ethics and compassion to improve the quality of life.
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REC 1002

การเป็ นผู้นํานันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation Leadership
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ทวั ไป ปฏิบตั ิเกียวกับบทบาทและเทคนิ คของผูน้ าํ นันทนาการ การจัดกิจกรรม
และใช้อุปกรณ์ในกิจกรรมนันทนาการ
Prerequisite : None
A study of general knowledge and a practice of roles and techniques needed for the
leader of recreation activities including management and using equipments.

กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชี พ
กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชี พ
ART 1101
วาดเส้ น
2(1-2-3)
Drawing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับวัสดุ และอุปกรณ์ในการวาดเส้น ขัSนตอนการวาดเส้น การวัด
ระยะ การวาดเส้นจากหุ่ นปลาสเตอร์ รูปเรขาคณิ ต รู ปคน การวาดเส้นจากหุ่ นจริ ง รู ปคน
รู ปสัตว์ และสิ งของต่างๆ เน้นการแสดงออกด้วยเส้น ค่านํSาหนัก
Prerequisite : None
Study and practice on drawing materials and tools, drawing procedures, measurement.
Drawing from plaster models, geometrical models, figures, animals and things, focusing
on the expressions with lines and values.
ART 1102

องค์ ประกอบศิลปะ
2(1-2-3)
Composition
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ตั ิ เกี ยวกับ องค์ป ระกอบของศิ ล ปะ (Visual Elements) หลัก การจัด
องค์ประกอบศิลปะ (Principal of Design in Visual Arts) หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะ
ตามหัวข้อทีกาํ หนดให้
Prerequisite: None
Study and practice on the composition of visual elements, principles of design in visual
arts and practice on the assigned subject.
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ART 1103

กายวิภาค
2(1-2-3)
Anatomy
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเรื องกระดูก และกล้ามเนืSอของคนและสัตว์ การทํางานของกระดูกและ
กล้ามเนืS อ สัดส่ วนและรู ปลักษณะร่ างกายคน และสัตว์ กริ ยาท่าทางและการเคลื อนไหว
ของคนและสัตว์
Prerequisite: None
Study and practice on bones and muscles, function of bones and muscles, proportion and
body figure, manner and movement of human and animal.

ART 1105

ประวัติและแบบอย่ างศิลปะ
2(2-0-4)
History and Style of Arts
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความเป็ นมาของศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยฟืS นฟู
ศิลปะวิทยา และสมัยใหม่ เน้นการศึกษารู ปแบบเนืSอหาและวิธีการทางศิลปกรรม
Prerequisite: None
Study the art history in prehistoric times, ancient times, Middle Ages, restoration of
Science Art times and modernized emphasis on content and procedures of art.

ART 2106

ประวัติและแบบอย่ างศิลปะไทย
2(2-0-4)
History and Style of Thai Arts
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความเป็ นมาของศิลปะไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนศิลปะไทย สมัยศิลปะ
ไทย เน้นการศึกษารู ปแบบ เนืSอหา และวิวฒั นาการทางศิลปะไทย
Prerequisite: None
Study the Thai art history in prehistoric times, former times of Thai Art and Thai art
Times emphasis on form, content and evolution of Thai art.
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ART 3107

สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
2(2-0-4)
Aesthetics and Art Criticism
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุ นทรี ยศาสตร์ แนวคิ ดเกี ยวกับความงามของนัก
ปรัชญาสมัยต่าง ๆ ความหมายและความสําคัญของการวิจารณ์ ศิลปะ ทฤษฎี การวิจารณ์
ศิลปะแบบต่าง ๆ
Prerequisite: None
Study the meaning and importance of aesthetics, ideas about the beauty of various
modern Philosophers, the meaning and importance of art criticism, different the aiffesent
theory of art criticism.

กลุ่มวิชาชี พพืนE ฐานสาขาวิชาออกแบบภายใน
IDP 1203
โครงสร้ างงานออกแบบภายใน 1
3(2-2-5)
Structure for Interior Design 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ ลักษณะโครงสร้างทีซบั ซ้อน ปฏิบตั ิการเขียนแบบเฟอร์ นิเจอร์
ลอยตัว และเฟอร์ นิเจอร์ ติดกับทีแบบต่าง ๆ การขยายแบบรายละเอียด การกําหนดวัสดุ การ
จัดทํารายการประกอบแบบทีสมบูรณ์เพือการผลิตและก่อสร้าง
Prerequisite: None
Study and practice about characteristic, complexity construction, furniture and built-in
drawing; concreting to the detail of the drawing, defining material, completely listing
elements of the drawing for producing and building.
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IDP 1204

โครงสร้ างงานออกแบบภายใน 2
3(2-2-5)
Structure for Inerior Design 2
วิชาบังคับก่ อน : IDP 1203 โครงสร้ างงานออกแบบภายใน 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ หลักเกณฑ์การเขียนแบบเบืSองต้น หลักการของโครงสร้างงาน
ตกแต่ ง ลัก ษณะ และคุ ณ สมบัติ ใ ช้ ใ นงานโครงสร้ า ง ลัก ษณะและส่ ว นประกอบของ
เฟอร์ นิเจอร์ วิธีการสร้างและการติดตัSง ปฏิบตั ิการเขียนแบบโครงสร้างเฟอร์ นิเจอร์ และงาน
ตกแต่งภายใน
Prerequisite: IDP 1203 Structure for Inerior Design 1
Study and practice on basic rules of drawing, rules of decorated construction, feature,
characteristic application of construction, nature and component of construction, method
of building and furnishing, drawing of furniture construction and interior.

IDP 1205

โครงสร้ างสถาปัตยกรรม 1
3(2-3-5)
Architectural Structure 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิ บตั ิเกียวกับ ลักษณะภูมิศาสตร์ หลักการโครงสร้าง วัสดุ ก่อสร้ างลักษณะ
โครงสร้ างแบบต่าง ๆ ระบบก่อสร้ างสําหรั บอาคาร ปฏิ บตั ิ การเขี ยนแบบอาคารอย่างง่าย
Prerequisite: None
Study and practice about Geography, rule of construction, construction material, types of
construction, building system and simply drawing.
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IDP 1206

โครงสร้ างสถาปัตยกรรม 2
3(2-3-5)
Architectural Structure 2
วิชาบังคับก่ อน : IDP 1205 โครงสร้ างสถาปัตยกรรม 1
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ั ติ เ กี ย วกั บ สภาพพืS น ที ตS ั ง อาคาร สภาพแวดล้ อ มภายในอาคาร
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร การเลื อกใช้ลกั ษณะโครงสร้ างและวัสดุ ทีเหมาะสมระบบ
อุปกรณ์เบืSองต้น ข้อกําหนดสําหรับการก่อสร้างปฏิบตั ิการออกแบบ เขียนแบบอาคารอย่าง
ง่ายและสมบูรณ์
Prerequisite: IDP 1205 Architectural Structure 1
Study and practice about building location, interior and exterior environment, selecting
suitable construction and material, system, basic material, construction requirements,
simply and completed building drawing,

IDP 2207

การระบายสี เพือ# การออกแบบภายใน
3(2-2-5)
Painting for Interior Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิ บตั ิ เกี ยวกับ การเขียนภาพและการใช้สีประเภทต่างๆ เช่ น สี นS าํ สี หมึก สี
ดินสอ สี โปสเตอร์ จิตวิทยาในการใช้สีและการถ่ายทอดสู่ งานออกแบบภายใน
Prerequisite: None
Study and practice about painting and how to use colors: water color, pastel, poster,
psychology of colors and transmitting into interior.
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IDP 2208

ประวัติศาสตร์ การออกแบบภายใน
2(2-0-4)
History of Interior Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี ยวกับ ความเป็ นมา ปั จจัยทีมีผลต่อการออกแบบ และลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
และการออกแบบภายใน ตลอดจนศิลปะการประดับตกแต่งทีเกี ยวเนื องทางตะวันตก ยุค
ก่ อนประวัติศ าสตร์ ยุค โบราณ ยุค คลาสสิ ก ยุค กลาง ยุค ฟืS นฟู ศิ ล ปะวิท ยา และยุค ใหม่
ตลอดจนสถาปั ตยกรรมและการออกแบบภายในทางตะวันออก ของบางประเทศ เช่ น จีน
ญีปุ่น อินเดีย และไทย
Prerequisite: None
Study and practice about factors affected to designing, architecture features and interior,
include art and decoration relating with the western in the period of Prehistoric, Ancient,
Classic, Middle age, Renaissance and Modern age, architecture and interior of the eastern;
China, India and Thai,

IDP 2209

การออกแบบภายในแบบไทย
2(1-3-3)
Thai Interior Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิงานออกแบบตกแต่งเครื องเรื อน เครื องใช้ เครื องตกแต่งภายในอาคาร
สถานที โดยศึกษาข้อมูลในการออกแบบทัSงด้านการใช้สอยในสภาพปั จจุบนั ด้านรู ปแบบ
จากศิลปกรรมไทย หัตถกรรมพืSนบ้าน และรู ปแบบศิลปกรรมไทยร่ วมสมัย ด้านวัสดุและ
กรรมวิธีผลิตทัSงแบบประเพณี แบบท้องถิน และแบบสากล และนํามาออกแบบให้เหมาะสม
กับสภาพปั จจุบนั โดยให้คงเอกลักษณ์ของไทยไว้
Prerequisite: None
Study and practice about decoration and design of furniture, appliances, building interior
by studying information in current benefit condition, Thai art styles, Thai handicrafts and
contemporary Thai art design, material and producing as in tradition, folk and
international, suitable design for current condition within Thai uniqueness concept.
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IDP 2210

วัสดุและการใช้ งานการออกแบบ
2(1-2-3)
Material Usage
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกียวกับ การใช้วสั ดุตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร ปั ญหาและเหตุผล
ในด้านคุณสมบัติ ความงาม และเทคนิคการนํามาใช้
Prerequisite: None
Study and practice about interior and exterior building materials, problems and reasons in
features, beauty, and using techniques

IDP 3211

แนวความคิดในการออกแบบภายใน
2(1-2-3)
Interior Design Concept
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาเกี ย วกับ ที มาของการออกแบบ การสร้ างสรรค์ วิธีก ารคิ ดและกํา หนดกรอบและ
เนืSอหาสาระของงานออกแบบภายในทีจะนําเสนอผลงานทีเป็ นรู ปธรรมโดยสามารถสื อถึง
ผูบ้ ริ โภคให้รับทราบหรื อเข้าใจการออกแบบภายในนัSนได้
Prerequisite: None
Study the history of design, creation, thinking technique and framework, interior content
for realistic presentation meaning to customer to be able to know and understand the
interior design.
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IDP 3212

ระบบงานสํ าหรับสภาพแวดล้ อมภายใน
2(1-2-3)
Interior Environmental System
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีมีความจําเป็ นและมีผลกระทบต่อการออกแบบ
ภายในสําหรั บ อาคาร ได้แก่ ระบบปรั บ อากาศ ระบบไฟฟ้ า และแสงสว่า ง ระบบเสี ย ง
ระบบนํSา ระบบสื อสารภายใน ระบบป้ องกันอัคคีภยั และอืน ๆ ทีมีความสัมพันธ์ต่อกัน ใน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน
Prerequisite: None
Study about system and equipment are needed and affect to building interior; air condition
system, electrical system, lighting system, voice system, water system, communication
system, fire protection system and so on related to each other in the same environment.

IDP 3213

สั มมนาการออกแบบภายใน
2(1-2-3)
Interior Design Seminar
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สั ม มนาในหัว ข้อเกี ย วกับ การตกแต่ ง ภายใน เพื อ แลกเปลี ย นความรู ้ ความคิ ด เห็ น และ
แนวทางการออกแบบซึ งกันและกัน ฝึ กฝนการวิเคราะห์ วิจารณ์งานออกแบบตกแต่งภายใน
แล้ว เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ที ไ ด้จ ากการสั ม มนานํา มาเรี ย บเรี ย งเป็ นรายงานที ส ามารถใช้
ประกอบในการออกแบบได้
Prerequisite: None
Seminars on the topics related to interior decoration. Exchange knowledge, ideas, and
design approach to each other. Practice analysis and criticism interior design and collect
information from the seminars and comply as the report for designing.
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IDP 3214

วิเคราะห์ งานออกแบบภายใน 1
3(2-2-5)
Interior Design Analysis 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษางานสถาปั ต ยกรรม ศิ ล ปกรรมสมัย ต่ า งๆ ทัSง ภายในและภายนอก ลัก ษณะทาง
ภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิต คติ ความเชื อ แนวคิดทางศาสนา และเงื อนไข การ
สร้ างงาน การใช้เนืS อที ความสัมพันธ์ของเนืS อที การกําหนดรู ปแบบอาคาร
การสร้ าง
คุณค่าของงาน และวิวฒั นาการ
Prerequisite: None
Study interior and exterior architecture of art in many ages, Geography, social and culture,
life style, concept, believes, religion concept, and condition, creating, using area, space
relationship, building form, design value and evolution.

IDP 4215

การปฏิบัติวชิ าชี พ
2(2-0-4)
Professional Practice
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ หลักการจัดการ การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการการจัดตัSงสํานักงาน
ออกแบบภายใน การให้บริ การวิชาชี พของนักออกแบบภายใน (สถาปั ตยกรรมภายในและ
มัณ ฑนศิ ล ป์ ) จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ การบริ ห ารงานออกแบบตกแต่ ง ภายในและ
ก่อสร้าง ศึกษากฎหมาย เทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติทีเกียวข้อง
Prerequisite: None
Study principle management, possible project, interior company, professional service
(Interior architecture and decorative art), moral, and ethical, interior design administration
and construction building, relevant law, ordinance and the Act.
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IDP 4216

วิเคราะห์ งานออกแบบภายใน 2
3(2-2-5)
Interior Design Analysis 2
วิชาบังคับก่ อน IDP 3214 วิเคราะห์ งานออกแบบภายใน 1
ศึกษางานออกแบบภายใน โดยวิเคราะห์ถึงเหตุผล แนวคิดในการออกแบบ เงือนไขต่างๆที
เป็ นตัวกําหนดเนืS อที รู ปแบบ เพือให้สามารถตอบสนองความต้องการ ทัSงการใช้สอย และ
คุ ณ ค่า ความงาม ศึ ก ษาเทคนิ คกระบวนการช่ าง และวิถี แก้ปัญหา วิวฒั นาการ ตลอดจน
หลักการต่างๆเพือนํามาใช้ในการออกแบบ
Prerequisite: IDP 3214 Interior Design Analysis 1
Study interior design by analyzing the reasons, design concept, conditions determined the
space and form be able to respond continuum the demand, benefit and beauty values.
Study techniques and process of technicians and how to solve the problems, evaluation,
and also principles used for design.

กลุ่มวิชาชี พบังคับ
IDP 1201
การออกแบบภายในเบือE งต้ น
4(1-6-5)
Interior Design Fundamental
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ัติเ กี ย วกับ หลัก และวิธี ก ารออกแบบ เขี ย นแบบเฟอร์ นิ เ จอร์ สํ า หรั บ
บ้านพักอาศัย ศึกษาประโยชน์ใช้สอย คุณค่า ความงาม การจัดทีวา่ งภายใน
Prerequisite: None
Study and practice on principles and designing methods, home furniture drawing, benefit,
value and beauty spacing design.
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IDP 1202

การออกแบบภายในพืนE ทีพ# กั อาศัย
4(1-6-5)
Interior Design for Living Space
วิชาบังคับก่ อน : IDP 1201 การออกแบบภายในเบือE งต้ น
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ ทฤษฏีพSืนฐานการออกแบบภายใน ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ การจัดวางเนืSอทีใช้สอยภายในส่ วนต่าง ๆ ของทีพกั อาศัย
การกําหนดมุมมอง สุ นทรี ภาพ การเขียนทัศนียภาพ การใช้สี การเลือกใช้วสั ดุ
การทําหุ่นจําลอง
Prerequisite: IDP 1201 Interior Design Fundamental
Study and practice about basic theory of interior design, elements’ relationship, how to
arrange housing space, viewing, Aesthetics, scenery drawing, color using, material
selecting and model.

IDP 2203

การออกแบบภายในพืนE ทีพ# กั อาศัยลักษณะพิเศษ
4(1-6-5)
Interior Design for Special Living Space
วิชาบังคับก่ อน : IDP 1202 การออกแบบภายในพืนE ทีพ# กั อาศัย
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ ออกแบบภายในอาคารทีพกั อาศัยทีมีพSนื ทีและส่ วนประกอบ
มากขึSน ความสัมพันธ์ระหว่างภายในและภายนอกอาคาร พฤติกรรมของผูใ้ ช้อาคารวิธีการ
แก้ปัญหา และเทคนิคในการออกแบบ การสร้างมโนทัศน์ใน การออกแบบ
Prerequisite: IDP 1202 Interior Design for Living Space
Study and practice about residential interior design with large space and component,
interior and exterior relationship, building user behavior, solving methods, and design
techniques and concepts.
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IDP 2204

การออกแบบภายในพืนE ทีก# ารพาณิชย์ ขนาดเล็ก
4(1-6-5)
Interior Design for Small Commercial Space
วิชาบังคับก่ อน : IDP 2203 การออกแบบภายในพืนE ทีพ# กั อาศัยลักษณะพิเศษ
ศึกษาและฝึ กปฏิ บตั ิเกี ยวกับ ออกแบบภายใน ร้ านค้าพาณิ ชย์ขนาดเล็กประเภทต่างๆ การ
ออกแบบหน้าร้านและการจัดแสดงสิ นค้า การสร้างมโนทัศน์
Prerequisite: IDP 2203 Interior Design for Special Living Space
Study and practice on interior design of small shops, display design and exhibition and
conception.

IDP 3205

การออกแบบภายในพืนE ทีก# ารพาณิชย์ และสํ านักงานลักษณะพิเศษ
4(1-6-5)
Interior Design for Commercial Space and Special Office Space
วิชาบังคับก่ อน : IDP 2204 การออกแบบภายในพืนE ทีก# ารพาณิชย์ ขนาดเล็ก
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ การออกแบบภายในสําหรับงานพาณิ ชย์ประเภทต่าง ๆ การจัด
สํานักงาน พฤติกรรมผูใ้ ช้อาคาร การจัดทําข้อมูลประกอบการทําแบบร่ าง
Prerequisite: IDP 2204 Interior Design for Small Commercial Space
Study and practice on interior design for different types of commercial, office decoration,
building users and integrating data for sketch design.
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IDP 3206

การออกแบบภายในพืนE ทีล# กั ษณะพิเศษ
4(1-6-5)
Interior Design for Hospitality Space
วิชาบังคับก่ อน : IDP 3205 การออกแบบภายในพืนE ทีก# ารพาณิชย์ และสํ านักงาน
ลักษณะพิเศษ
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ัติ เ กี ย วกับ การออกแบบภายในพืS น ที ล ัก ษณะพิ เ ศษ เช่ น โรงแรม
โรงพยาบาล สโมสร ฯลฯ พฤติ กรรมผูใ้ ช้อาคาร การวิเคราะห์ ขอ้ มูล และจัดทํา ข้อมู ล
ประกอบแบบร่ าง
Prerequisite: IDP 3205 Interior Design for Commercial Space and Special
Office Space
Study and practice on interior design for extra area: hotels, hospitals, clubs etc. building
users, information analyzing, and integrating data for sketch design

IDP 4208

ศิลปนิพนธ์
8(2-12-10)
Arts Thesis
วิชาบังคับก่ อน : IDP 4314 โครงการศิลปนิพนธ์
ฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ การกําหนดโครงการเฉพาะตนทางศิลปกรรมตามสาขาวิชา เพือค้นคว้า
คลี คลายหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ประกอบไปด้วยภาคผลงานศิลปกรรมตาม
สาขาวิชา ภาคเอกสารการสร้ างสรรค์ผลงาน ตามระเบี ยบปฏิบตั ิของการทําศิ ลปนิ พนธ์
โดยเฉพาะ และจัดนิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์
Prerequisite: IDP 4314 Art Thesis Proposal
Practice on determination of specific project related to the department for researching,
raveling the problem by themselves, include different departments of Art Work, Art Work
document followed by particular regulations and literature of Art Thesis and Art Thesis
exhibition
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กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
IDP 3303

การเตรียมการฝึ กงาน
1(0-2-1)
Preparation On The Job Training
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับความรู ้พSืนฐานทีจาํ เป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และเตรี ยมความพร้อมเพือสังคมการทํางาน
Prerequisite: None
Study the basic knowledge required to working at the establishment, personality
development and preparation for Social work.

IDP 3304

การฝึ กงาน
4(0-30-0)
On The Job Training
วิชาบังคับก่ อน : IDP 3303 การเตรียมการฝึ กงาน
การศึกษาทีเน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องเข้าฝึ กปฏิบตั ิงาน เต็ม
เวลาในหน่ ว ยงานนัSน โดยมี พ นัก งานที ป รึ ก ษาที อ งค์ ก รมอบหมายให้ ท ํา หน้ า ที ดู แ ล
รับผิดชอบการปฏิ บตั ิงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิ บตั ิ งานให้
นักศึกษา
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว โมง หรื อ
1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
2. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ.หรื อ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรื อ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite: IDP 3303 Preparation On The Job Training
The study focused on workers in the workplace. Students will need to practice full time in
the agency with a staff advisor organization. Commission responsible for the performance
of students. The characterization and action plans for students
Notation
1. Period of training at least 200 hours or a summer semester.
2. Assessment scores for students to be S - (Satisfactory) and
U - Unsatisfactory)
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กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
IDP 3305

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลัก การและแนวคิ ด เกี ย วกับ สหกิ จศึ ก ษา กระบวนการและขัSน ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา
ระเบียบข้อบังคับทีเกี ยวข้องกับสหกิ จศึกษา ความรู ้ พSืนฐานและเทคนิ คในการสมัครงาน
อาชี พ เช่ น การเลื อกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพความรู ้พSืนฐานทีจาํ เป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ การเขียน
รายงานการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพือสังคมการทํางาน การเตรี ยมความพร้อมสห
กิจศึกษา
Prerequisite: None
Study the guiding principles of cooperative education and its processes and progression,
as well as its regulations. Acquire basic knowledge and skills for the process of applying
for a job, such as choosing a suitable place of work, methods of writing letters of
application and preparing for job interviews. Acquire the basic working skills, such as
report writing, to start a job at as specific place of work. Enhance one’s personality to
blend into a working environment and get ready for this type of education.

มคอ.02

55

IDP 4306

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : IDP 3305 การเตรียมสหกิจศึกษา
การศึกษาทีมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่ วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการนักศึกษาจะต้องเข้าไปปฏิบตั ิงานเต็มเวลาเสมือน
เป็ นพนักงานของหน่วยงานนัSนโดยมีพนักงานทีปรึ กษาทีสถานประกอบการมอบหมายให้
ทําหน้าทีดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั นักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานภายหลังเสร็ จสิS นการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ หรื อ 1 ภาคการศึกษาปกติ
2. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ. หรื อ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรื อ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite: IDP 3305 Preparation Co-operative Education
The study focused on workers in the workplace. The joint planning between the
institutions and establishments. Students will need to work full time as an employee of
the agency with a staff advisor at the establishment commission responsible for the
performance of students. Characterization and action plans for students. Students must
prepare a report after completion of work
Notation
1. Period of training at least one semester.
2. Assessment scores for students to be S - (Satisfactory)and
U – (Unsatisfactory)
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กลุ่มวิชาชีพเลือกทัว# ไป
IDP 2301

พันธุ์ไม้ ประดับ
2(1-2-3)
Decorative Plants
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ กษาและฝึ กปฏิ บตั ิ เกี ยวกับธรรมชาติ ข องพันธุ์ ไม้ป ระเภทต่าง ๆ ประวัติ แหล่ งกําเนิ ด
ลักษณะทางพันธุ ศาสตร์ การนําไปใช้ตกแต่งในสภาพแวดล้อม ทัSงภายใน และภายนอก
อาคาร การขนส่ ง การบํารุ งรักษา การขยายพันธุ์
Prerequisite: None
Study and practice on the nature of different types of plants, history, origin, spicy, how to
use them for decorating inside and outside environment, transportation, maintenance and
propagation.

IDP 2302

คอมพิวเตอร์ เพือ# การออกแบบ
3(2-2-5)
Computers for Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี ยวกับ กระบวนการและวิธีใช้เครื องคอมพิวเตอร์ การออกแบบและการเขียนแบบ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ คแบบต่าง ๆ เพือมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ
Prerequisite: None
Study how to use and process of computer, designing and drawing with computer
graphic programs to applying for art creation.
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IDP 2303

การออกแบบจัดสวน
3(1-4-3)
Garden Design
วิชาบังคับก่ อน : IDP 2301 พันธุ์ไม้ ประดับ
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ ออกแบบตกแต่งสวนแบบต่าง ๆ ทัSงภายในและภายนอกอาคาร
การเลือกใช้พนั ธุ์ไม้ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดสวน เทคนิคการดูแลรักษา
Prerequisite: IDP 2301 Decorative Plants
Study and practice on different types of landscape design both inside and outside the
building, plants selecting, material and tools for landscape, and maintenance techniques.

IDP 2304

คอมพิวเตอร์ เพือ# การออกแบบภายใน
3(2-2-5)
Computers for Interior Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ กระบวนการและวิธีใช้เครื องคอมพิวเตอร์ การออกแบบและการเขียนแบบ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ คแบบต่าง ๆ เพือมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบภายใน
Prerequisite: None
Study how to use and process of computer, designing and drawing with computer graphic
program applied in interior design creation.

มคอ.02

58

IDP 2305

การออกแบบทัศนศิลป์
2(1-2-3)
Visual Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการออกแบบ กระบวนการ
คิด และสร้ างสรรค์ การพัฒนาแนวความคิด ความงาม และประโยชน์ ใช้สอย การเลื อก
และกําหนดมุมมอง ปฏิบตั ิการออกแบบและแก้ปัญหา
Prerequisite: None
Study and practice on meaning, components, designing principles, thinking and creating
process, thinking development, beauty, and benefit, viewing, designing and solving
problems

IDP 2306

สถาปัตยกรรมไทยพืนE ถิ#น
3(2-2-5)
Thai Vernacular Architecture
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิ บตั ิเกี ยวกับ รู ปแบบลักษณะอาคาร และงานออกแบบในระดับพืSนบ้าน
ระดับท้องถินในแต่ละภูมิภาคไทย อันเป็ นผลสื บเนื องมาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิต ความเชื อ สภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์ วัสดุ ก่อสร้ าง ฯลฯ อย่างเหมาะสม ซึ งเป็ น
การสร้ างจิ ตสํา นึ กในความสามารถภูมิ ปัญญา คุ ณ ค่าของงานออกแบบของชาวบ้า นใน
ระดับท้องถิน เพือนํามาประยุกต์ใช้กบั การออกแบบอย่างไทยในปั จจุบนั
Prerequisite: None
Study and practice on form of building, folk and local level design appropriate in each
region of Thailand as a result of the combination of culture, life style, beliefs, Geography
environment, construction materials,…etc.,
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IDP 3307

มโนทัศน์ ทางการออกแบบ
3(3-0-6)
Concept of Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาเกี ย วกับ ที มาของการออกแบบ การสร้ างสรรค์ วิธีก ารคิ ดและกํา หนดกรอบและ
เนืS อ หาสาระของงานออกแบบที จ ะนํา เสนอผลงานที เ ป็ นรู ป ธรรมโดยสามารถสื อ ถึ ง
ผูบ้ ริ โภคให้รับทราบหรื อเข้าใจการออกแบบนัSนได้
Prerequisite: None
Study the origin of design, creation, thinking methods and frame, contents of the
presentation that be able to make the customers know and understand.

IDP 3308

การออกแบบภูมิทศั น์
3(2-2-5)
Landscape Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิ บตั ิ เกี ยวกับ ความหมายและประวัติการออกแบบภูมิทศั น์ การออกแบบ
และวางผังบริ เวณทีเกียวเนื องกับงานสถาปั ตยกรรม การเลือกพันธุ์ไม้ วัสดุประกอบการจัด
ภูมิทศั น์ การกําหนดสิ งก่อสร้าง ระบบและอุปกรณ์ การเตรี ยมดินและการบํารุ งรักษา
Prerequisite: None
Study and practice on the meaning and history of landscape design, design and setting the
area related to the architecture, plant selecting, material used in landscape, systems and
tools, soil preparing, and maintenance.
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IDP 3309

การออกแบบสภาพแวดล้ อม
3(2-2-5)
Environmental Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ การออกแบบทางสถาปั ตยกรรมเกียวกับ พฤติกรรมของมนุ ษย์
ในสภาพแวดล้อม ปั ญหาสภาพการรับรู ้ ปฏิกิริยาของผูใ้ ช้ การสร้างแนวทางความคิด และ
การออกแบบในกรอบเดี ยวกัน มี ค วามสั มพันธ์ ต่อเนื องและสอดคล้องกัน ระหว่างงาน
ออกแบบภายในและภายนอกอาคาร
Prerequisite: None
Study and practice on architectural design related to human behavior in different
environments, cognition of problem condition, user interaction, thinking creation,
designing within the same concept, the relation between building interior and exterior.

IDP 3310

การออกแบบฉากและเวที
3(2-2-5)
Scenery and Stage Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ัติ เ กี ย วกับ ประวัติ ความเป็ นมา ลัก ษณะ รู ป แบบ ขนาด สั ด ส่ ว น
โครงสร้ า ง วัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที เกี ย วข้อ ง เทคนิ ค ในการใช้แ ละติ ด ตัSง แสง สี และเสี ย ง
ปฏิบตั ิการออกแบบ และแก้ปัญหา
Prerequisite: None
Study and practice on biology, history, features, forms, size, scale, construction, material
and tools, using and setting techniques, lighting, colors, and sounds, designing and
solving problems.
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IDP 3311

การออกแบบจัดแสดงสิ นค้ า
3(2-2-5)
Display Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ตั ิ เกี ย วกับ การออกแบบการจัดแสดงสิ นค้า การแยกประเภทสิ น ค้า
พฤติกรรม ลูกค้า การเลื อกทีตS งั การวางสิ นค้า การจัดเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ ตกแต่ง ป้ าย
แสง สี เสี ยง
Prerequisite: None
Study and practice about exhibition, classification of products, behaviors, customers,
location, placing the products, furniture decoration, decorated material, sign, lighting,
colors and sounds

IDP 3312

การจัดเสี ยงและแสง
3(2-2-5)
Sound and Lighting Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิ บตั ิ เกี ยวกับ ธรรมชาติ ของเสี ยงและแสง การกําเนิ ดของเสี ยงและแสง
ชนิ ด ประเภท ของอุปกรณ์ ทีเหมาะสมกับการใช้งาน ลักษณะของเสี ยงและแสงที มี
ความสําคัญต่อคุ ณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์ ในแต่ละสภาพแวดล้อม การออกแบบ วางแผน
การจัดเสี ยงและแสงทัSงภายในและภายนอกอาคาร
Prerequisite: None
Study and practice on light and sound nature, origin, types of siutable material for using,
characteristic of light and sound important for aesthetic value in each environment,
designing, planning, light and sound setting both in and out of the building.
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IDP 3313

การประมาณราคางานออกแบบภายใน
2(2-0-4)
Interior Design Estimation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ หลักการประมาณราคา ขัSนตอน และการจัดทํา รายละเอียดประกอบแบบ
ราคาวัสดุ ค่าแรง ในงานออกแบบตกแต่งภายใน เงื อนไข สัญญาที เกี ยวข้องตลอดจน
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการให้บริ การวิชาชีพ
Prerequisite: None
Study about principle of estimated cost, process, and signing, detail of list, material price,
labor cost of interior design, condition, related contract include ethics and provision of
professional services.

IDP 4314

โครงการศิลปนิพนธ์
3(2-2-5)
Art Thesis Proposal
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ปฏิ บ ัติ ก ารเกี ย วกับ การเสนอโครงการทางวิ ช าชี พ ตามสาขาวิ ช าที ต นสนใจ วิ ธี ก าร
สร้ า งสรรค์ผ ลงานหรื อ การค้น คว้า ทดลอง รวบรวม วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และการเขี ย น
โครงการเพือเป็ นแนวทางในการทําศิลปนิพนธ์
Prerequisite: None
Practice on professional proposal presentation as interested academy department, creative
methods, researching, experiment, aggregate, data analysis, proposal literature for Art
Thesis guideline.
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ART 4324

การเป็ นผู้ประกอบการเพือ# สร้ างธุรกิจใหม่
3(2-3-5)
Entrepreneurship for New Venture Creation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลัก ษณะ ทัก ษะ บทบาทและความรั บ ผิดชอบของการเป็ นผูป้ ระกอบการ
รู ปแบบของการประกอบธุ รกิ จ กฎหมายหรื อระเบี ยบทีควรทราบในการประกอบธุ รกิ จ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและจริ ยธรรมของผู ้ป ระกอบการ การจัด ทํา แผนธุ ร กิ จ
ประกอบด้ว ย การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ แผนการตลาด
แผนการผลิ ต แผนการบริ หารจัดการ และแผนการเงิ น โดยศึ กษาค้นคว้าและนําเสนอ
แผนงานหรื อโครงการ เพื อ เตรี ยมความพร้ อ มในการสร้ า งธุ รกิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการด้านศิลปะ
Prerequisite: None
Study qualification, skills, roles, social responsibilitie and vocational ethics of
entrepreneurs, forms, laws or regulations relevant to doing business, doing business
plan with analsing the environment, doing strategic plans, market plan, production plan,
management plan and financial plan. Study and present the plans and or projects to
prepare for creating new venture and being new arts entrepreneurs.
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3.2 ชื# อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
รหัส

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื#อ - นามสกุล

3100601436371

อาจารย์

นายเชษฐ์

3102200868921

อาจารย์

นายธนาคาร ศิรินทร์ วรเวทย์

เดชศิริ

คุณวุฒิ

ศษ.บ.

ออกแบบตกแต่ง

ศษ.บ.

ศษ.บ.

ศิลปะประยุกต์
ออกแบบตกแต่ง
นวัตกรรมการ
ออกแบบ
ออกแบบตกแต่ง

สถ.ม.

สถาปั ตยกรรมภายใน

ศษ.บ.

ออกแบบตกแต่ง

สถ.ม.

สถาปั ตยกรรมภายใน

วท.บ.

เทคโนโลยี
อุตรสาหกรรม

สถ.ม.

สถาปั ตยกรรม
ภายใน

ศบ.ม.
3120100034547

3909800135711

5101700039687

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นางสาวรังสิ นนั ท์ นางาม

นายตีSเอีSยง

แซ่ปึง

นางสาวปรางทอง ชัง ธรรม

สาขาวิชาเอก

สํ าเร็จ
การศึกษาจาก
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมพระนคร
เหนื อ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

ปี
พ.ศ.

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา
2556 2557 2558 2559
2523 300 300
300 300
2535 300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

2554
2535 300
2545

2535 300
2544

2548 300

2553
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
รหัส

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื#อ - นามสกุล

3100601436371

อาจารย์

นายเชษฐ์

3102200868921

อาจารย์

นายธนาคาร
เวทย์

เดชศิริ

คุณวุฒิ

ศษ.บ.

ออกแบบตกแต่ง

ศิรินทร์ วร ศษ.บ.

ศษ.บ.

ศิลปะประยุกต์
ออกแบบตกแต่ง
นวัตกรรมการ
ออกแบบ
ออกแบบตกแต่ง

สถ.ม.

สถาปั ตยกรรมภายใน

ศษ.บ.

ออกแบบตกแต่ง

สถ.ม.

สถาปั ตยกรรมภายใน

วท.บ.

เทคโนโลยี
อุตรสาหกรรม

สถ.ม.

สถาปั ตยกรรม
ภายใน

ศบ.ม.
3120100034547

3909800135711

5101700039687

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นางสาวรังสิ นนั ท์ นางาม

นายตีSเอีSยง

สาขาวิชาเอก

แซ่ปึง

นางสาวปรางทอง ชัง ธรรม

สํ าเร็จ
การศึกษาจาก
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

ปี
พ.ศ.

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา
2556 2557 2558 2559
2523 300 300 300
300
2535 300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

2554
2535 300
2545

2535 300
2544

สถาบันเทคโนโลยี 2548 300
พระจอมพระนคร
เหนื อ
สถาบันเทคโนโลยี 2553
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

ชื#อ - นามสกุล
นายพลวุฒิ

ภาคสุวรรณ

นายไตรสิ ทธิb นวลสวัสดิb

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ศษ.บ. ออกแบบตกแต่ง
สถ.ม. สถาปั ตยกรรม
ภายใน
ศบ. ออกแบบภายใน

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสิ นทร์
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4. องค์ ประกอบเกีย# วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (สหกิจหรือการฝึ กงาน)
จากความต้องการทีบณั ฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนัSนหลักสู ตรได้
กําหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ งจะจัดอยูใ่ นกลุ่มวิชาสร้างเสริ มประสบการณ์วชิ าชีพ แต่ในทางปฏิบตั ิแล้วมี
ความต้องการให้นกั ศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานีS เว้นแต่กรณี ทีนกั ศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึ กใน
รายวิชาสหกิจศึกษาได้ ก็จะเป็ นการอนุโลมให้เรี ยนรายวิชาการฝึ กงานทางด้านออกแบบภายใน และวิชาการ
ปฏิบตั ิวชิ าชีพ แทนสหกิจศึกษาได้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นีS
4.1.1 มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ
จําเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง ขึSน
4.1.2 บูรณาการความรู ้ทีเรี ยนมาเพือนําไปแก้ปัญหาในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามโดยใช้
ข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื องมือได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ปี การศึกษาที 2 ภาคการศึกษาที 3 (ภาคฤดูร้อน) หรื อ ปี การศึกษาที 3 ภาคการศึกษาที 3 (ภาคฤดู
ร้อน) และปี การศึกษาที 4 ภาคการศึกษาที 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกีย# วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
กําหนดโครงการศิลปนิพนธ์เฉพาะบุคคล ตามหัวข้อ จุดมุ่งหมาย และขอบเขต ทีได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์ตามสาขาวิชาออกแบบภายใน เพือค้นคว้าคลีคลายหาแนวทางการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
การค้นคว้าพัฒนาเพือการสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง โดยปฏิบตั ิตามระเบียบการทําศิลปนิพนธ์ของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเขียนเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์ และจัดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์
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5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั สามารถทําวิจยั เบืSองต้นเพือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางการออกแบบภายในได้ และสามารถเขียนผลงานวิจยั เพือการสื อสาร
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 2 ของปี การการศึกษาที 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว โมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา มีตวั อย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ผสู ้ อนและนักศึกษากําหนดหัวข้อ และเกณฑ์การประเมินผลทบทวนสอบมาตรฐาน
โดยกําหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ ม
5.6.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษา และรับการประเมินโดยคณะกรรมการทีเข้าร่ วมฟั งการนําเสนอ
ผลการศึกษา
5.6.4 คณะกรรมการ อาจารย์ทีปรึ กษา และอาจารย์ประจําวิชาศิลปนิพนธ์ เข้าร่ วมฟังการนําเสนอผล
การศึกษา
5.6.5 อาจารย์ประจําวิชาศิลปนิพนธ์ นําคะแนนทุกส่ วนเสนอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการใน
ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี และคณะกรรมการบริ หารคณะฯ
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หมวดที# 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ

ด้านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านทักษะพิสัย

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการสอดแทรก เรื องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค
การเจรจาสื อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาทีเกียวข้อง
สําหรับใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ ใช้ใน
กิจกรรมปั จฉิ มนิเทศ ก่อนทีนกั ศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา
- นักศึกษาต้องทํางานเป็ นกลุ่ม มีการกําหนดหัวหน้ากลุ่ม
แสดงภาวะเป็ นผูน้ าํ และเป็ นสมาชิกกลุ่มทีดี
- มีการส่ งเสริ มให้หมุนเวียนเปลียนหน้าทีรับผิดชอบการ
ทํางานเป็ นกลุ่ม
- มีกติกาทีจะสร้างวินยั ให้ตนเอง เช่น เข้าเรี ยนตรงเวลา มา
เรี ยนสมําเสมอเสริ มความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
มีการสอดแทรกในแต่ละวิชา โดยสอนให้มีจิตสํานึก
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
-มีการส่ งเสริ มแนะนําให้คน้ คว้าอย่างมีระบบ
-มีการศึกษาดูงานศิลปกรรมทัSงศิลปกรรมโบราณ
และศิลปกรรมร่ วมสมัย
-มีการส่ งเสริ มการฝึ กการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะอย่างมีระบบ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นพืSนฐานทีสําคัญของมนุ ษย์ทุกคนและทุกวิชาชี พ หากบุคคลใดหรื อ
วิชาชี พใดไม่มีจริ ยธรรมเป็ นหลักยึดเบืSองต้นแล้วก็ยากทีจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จแห่ งตนและวิชาชี พนัSน ๆ ที
ยิงกว่านัSนก็คือ การขาดจริ ยธรรมทัSงในส่ วนบุคคลและในวิชาชี พ อาจมีผลร้ ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วิช าชี พ ในอนาคตอี ก ด้วย ดังจะพบเห็ น ได้จากวิก ฤตศรั ทธาในวิชาชี พหลายแขนงปั จจุ บ นั ทัSงในวงการ
วิชาชี พครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเป็ นต้น จึงมีคาํ กล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครู ดีบนพืSนฐานของ
คนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุ รกิจทีดี ถ้าบุคคลเหล่านัSนมีพSืนฐาน
ทางนิ สัยและความประพฤติทีไม่ดี นักศึกษาก็เช่ นเดี ยวกันจําเป็ นอย่างยิงต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้
สามารถดํารงตนได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวม เป็ นการช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยูม่ ากยิงขึSน อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาจึงต้องพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทัSงด้านคุณธรรม จริ ยธรรมพร้อมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม่ อาจารย์ตอ้ งมี คุณสมบัติของความเป็ นอาจารย์ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง มีคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างน้อยตามทีระบุไว้ ดังนีS
1. มีวนิ ยั ซื อสัตย์ ต่อตนเองและสังคม
2. มีความเสี ยสละ เพือประโยชน์ของสังคมและส่ วนรวม
3. สามารถนําหลักคุ ณธรรม จริ ยธรรมไปปฏิ บตั ิในการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหา
ได้อย่างมีเหตุมีผล
4. ดํา รงวัฒนธรรมไทย เข้า ใจวัฒนธรรมนานาชาติ สามารถดํา เนิ นชี วิตในสั งคมได้อย่า ง
เหมาะสม
5. รับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืนตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
นอกจากนีS ยงั ต้องมี การสอดแทรกเนืS อหาคุ ณธรรม จริ ยธรรมในทุ กกลุ่ มรายวิชาให้นักศึ กษาได้
ศึกษา ผูส้ อนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ งการวัดมาตรฐานไม่
จําเป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้วธิ ี การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมของนักศึกษาตามทีกาํ หนดให้ เช่น
การทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกับบุคคลอืน เป็ นต้น
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2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสู ตรศึกษาทัว ไป คณะศิลปศาสตร์ มีการปลูกฝังให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ ระเบียบวินยั มีหลักใน
การประพฤติปฏิบตั ิ มุ่งเน้นให้มีความเสี ยสละเพือประโยชน์ของส่ วนรวม มีความซื อสัตย์ทS งั ต่อตนเองและ
สังคม นักศึกษาต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบียบวินยั ขัSนพืSนฐาน เช่ น การเข้าเรี ยนตามเวลาที กาํ หนด การทํางาน
ตามทีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดีสอดคล้องกับบทบาทหน้าที
ของตนเอง การยอมรับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของบุคคลอืน มีความซื อสัตย์สุจริ ตทัSงต่อตนเองและ
บุคคลอืน ไม่ทาํ การทุจริ ตในการสอบ ไม่ทาํ การลอกเลี ยนผลงานทางวิชาการของผูอ้ ืนโดยปราศจากการ
อ้างอิง ดังนัSน อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมกลมกลืนกับเนืSอหาทีสอน รวมถึงการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี อาจารย์อาจมีการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม เช่ น การประกาศเกี ยรติคุณยกย่องนักศึ กษาที ทาํ ความดี มีความเสี ยสละ และ
สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมความมีวนิ ยั และความพร้อมเพรี ยงในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าชัSนเรี ยน การส่ งงานตามทีได้รับมอบหมาย
ในระยะเวลาทีกาํ หนด
3. ประเมินจากการกระทําการทุจริ ตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
นักศึ กษาต้องมี ความรู ้ ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง และเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้ หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู ้ทีเกียวข้อง ดังนัSนมาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมในสิ งต่อไปนีS
1. สามารถนําความรู ้ในวิชาศึกษาทัว ไปมาบูรณาการกับศาสตร์ ทีเกียวข้องได้
2. มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู ้เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรี ยน
รู ้ตลอดชีวติ
3. มีความรู ้ทีจาํ เป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
การทดสอบมาตรฐานนีSสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา
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2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้
การจัดกิจกรรมเรี ยนการสอนทีมีความหลากหลาย มีกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ และเน้นหลักการทางทฤษฎี ทัSงนีS ให้เป็ นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชาตลอดจนเนืSอหาสาระ
ของรายวิชานัSน ๆ โดยอาจใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การสอนแบบตัSง
คําถาม การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา การแนะนําให้บทเรี ยนชัSนปี แรกผสมผสานกับการ
เน้นยํSาในชัSนปี ทีสูงขึSน เป็ นต้น นอกจากนีSควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง เช่น เชิ ญผูเ้ ชี ยวชาญทีมี
ประสบการณ์ตรงเป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรื อง เพือให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ทีหลากหลายเป็ นการ
ต่อยอดจากองค์ความรู ้เดิม
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิbทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ เช่น
1. การทดสอบย่อย
2. การทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. การนําเสนอรายงานในชัSนเรี ยน
4. ประเมินจากรายงาน/บันทึกการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา/โครงการ/อืน ๆ ทีนกั ศึกษาจัดทํา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ
และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และใช้ขอ้ มูลทีได้ใน
การแก้ปัญหาและงานอืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาทีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยคํานึ งความรู ้ จากภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ทางภาคปฏิ บตั ิ
และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ ดังนัSนอาจารย์ผูส้ อนต้องเน้นให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้
เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนีS
1. สามารถคิดวิเคราะห์และมีวจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บ ค้น ตี ค วาม ประเมิ น วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ เพื อ ใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
การวัดมาตรฐานในข้อนีSสามารถทําได้ในชัSนเรี ยน เช่น การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์แก้ไข
ปั ญหา การตัSงคําถาม การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การมีส่วนร่ วมในชัSนเรี ยน หรื อการสอบประจํารายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษา เป็ นต้น
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
1. กรณี ศึกษา
2. สอนแบบตัSงคําถาม และอาจารย์ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
3. มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนําเสนอในชัSนเรี ยน
4. จัดกิจกรรม อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น โดยให้นกั ศึกษาได้มีส่วนร่ วม
ในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในองค์ความรู ้ใหม่เพือให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
5. ทบทวนบทเรี ยนเดิม เชือมโยงสู่ บทเรี ยนใหม่
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามความเป็ นจริ งจากผลงานและการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น แบบฝึ กหัด รายงานการ
วิเคราะห์แก้ไขปั ญหา ตรวจเนืSอหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า การ
ใช้ภาษาในเอกสารรายงาน การใช้สืออิเล็กทรอนิ กส์ ในการนําเสนอผลงาน สังเกตการอภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น การตอบคําถาม หรื อการใช้แบบทดสอบ เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลัก สู ต รของศึ ก ษาทัว ไปคณะศิ ล ปศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาในลัก ษณะแบบบู ร ณาการจาก
หลากหลายสาขาวิชา เพือให้นักศึ กษาได้มีความรู ้ อย่างกว้างขวาง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชี วิต เช่ น มี ส่วนต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ มได้อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อสมาชิ กของกลุ่ ม
สามารถแสดงออกซึ งภาวะผูน้ าํ เรี ยนรู ้ จกั การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มในการ
วิเคราะห์ ปัญหาได้อย่า งเหมาะสมบนพืSนฐานของตนเองและของกลุ่ ม อาจารย์ผูส้ อนจึ งต้องสอดแทรก
ความรู ้ ทัSงด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดี
รู ้จกั หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ งผูศ้ ึกษาจะได้รับ ดังนีS
1. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
2. มีภาวะผูน้ าํ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ งแวดล้อม
4. มีทกั ษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวติ
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที#ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้ใ นการสอนที มี ก ารกํา หนดกิ จกรรมที มี ก ารทํา งานเป็ นที ม การทํา งานที ต้องอาศัย ความ
ร่ วมมือจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ าย หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากบุคคลอื น ๆ ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื อง
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีของตนเองและส่ วนรวม การมีมนุ ษยสัมพันธ์ การมีบทบาทของผูน้ าํ และบทบาท
ของผูร้ ่ วมทีมทํางาน กลยุทธ์ในการสอนใช้หลัก ดังนีS
1. มอบหมายงานกลุ่ม
2. จัดให้มีกิจกรรม การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
3. การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาอ่านบทเรี ยนล่วงหน้าแล้วนํามาถ่ายทอด
ให้เพือนฟังในชัSนเรี ยน
4. จัดให้มีภาคปฏิบตั ิในรายวิชา
5. การแนะนําหรื อให้บทเรี ยนในชัSนปี แรกทีเน้นยํSาในชัSนปี ทีสูงขึSน
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม การอภิปราย การแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
ในชัSนเรี ยน การสอบปฏิบตั ิ หรื อนักศึกษาประเมินเพือนร่ วมกลุ่มกิจกรรม เป็ นต้น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึ กษาสามารถศึ ก ษาและทํา ความเข้า ใจในประเด็น ปั ญหา สามารถเลื อกและประยุก ต์ใ ช้
เทคนิ คต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างสมําเสมอ สามารถใช้ภาษาในการสื อสาร การนําเสนอทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกันได้
ดังนีS
1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
3. สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ จําแนกข้อมูลทัSงเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
เพือการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
การวัดมาตรฐานนีS อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์หรื อ
สังเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาต่อนักศึกษาในชัSนเรี ยน
อาจมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาเพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที#ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้ จ ัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ นัก ศึ ก ษาได้วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ จ าก
สถานการณ์ ต่าง ๆ และนําเสนอการแก้ปัญหาทีเหมาะสม โดยพัฒนาให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ เทคนิ ควิธี การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทีหลากหลาย และการนําแนวความคิดไปสร้ างองค์ความรู ้ เพือพัฒนาองค์ความรู ้ เดิ มให้
ทันสมัยยิง ขึSนต่อไป กลยุทธ์ทีใช้ เช่น
1. การใช้สือเคลือนไหว
2. การมอบหมายงานเดียว/กลุ่ม
3. การจัดให้มีรายวิชาโครงการ
4. การมอบหมายให้คน้ คว้า เขียนรายงานและนําเสนองานกลุ่ม
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากการใช้สืออิเล็กทรอนิกส์ในการนําเสนอผลงาน หรื อการนําเสนอ
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศสตร์ และสถิติศาสตร์ ทีเกียวข้อง
2. ประเมินจากความสามารถในการใช้ภาษาในการสื อสาร ในเอกสารรายงาน
และการนําเสนอผลงานปากเปล่า
3. ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การร่ วมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม
อธิ บายข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื องมือต่าง ๆ กรณี ศึกษาต่าง ๆ ทีมีการนําเสนอต่อชัSนเรี ยน เป็ นต้น
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพืนE ฐาน แกน)
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทัSงเคารพในคุณค่าและศักดิbศรี ของความเป็ นมนุษย์
3.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ให้ความสําคัญในวินยั การตรงต่อเวลา การส่ งงานภายในเวลาทีกาํ หนด
2. สอดแทรกความซื อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
3. ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชี พ
4. ให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนา
5. ผูส้ อนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี
3.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. การขานชือ การให้คะแนนการเข้าชัSนเรี ยนและการส่ งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่ วมกิจกรรม
3.2 ด้ านความรู้
3.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสาํ คัญทางจิตรกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
4. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางจิตรกรรมอย่างต่อเนื อง
5. มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศึกษาสามารถประยุกต์รูปแบบ เนืSอหาเทคนิค
ให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
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3.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. เน้นหลักการทางทฤษฎีดา้ นจิตรกรรมและประยุกต์ทางปฏิบตั ิดา้ นทัศนศิลป์
2. จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานทีจริ งโดยการศึกษาดูงานด้านทัศนศิลป์
3. เชิญผูเ้ ชียวชาญผูม้ ีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษด้านทัศนศิลป์
4. มีการเสนอโครงการส่ วนบุคคลเพือหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์
5. มีการปฎิบตั ิในสถานประกอบการด้านทัศนศิลป์
3.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากรายงานทีนกั ศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากโครงการทีนาํ เสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชัSนเรี ยน
6. ประเมินจากรายวิชาฝึ กงาน
3.3 ทักษะทางปั ญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการออกแบบและ
แก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการออกแบบผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม
3.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)
2. ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. มอบหมายงานทีส่งเสริ มการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
4. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารหรื อรายงานหน้าชัSนเรี ยน
3.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแก้ปัญหา
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย
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3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทัSงในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีSนาํ สังคมในประเด็นทีเหมาะสม
4. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและมีความรับผิดชอบการกระทําของ
ตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
5. สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทS งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทัSง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัSงของตนเองและของกลุ่ม
3.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถทํางานกับผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว ไป
5. ส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ และการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
3.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
2. พิจารณาจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจาํ เป็ นทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปั ญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัSงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อใน
การนําเสนออย่างเหมาะสม
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3.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่ งเสริ มให้มีการตัดสิ นใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2. ส่ งเสริ มการค้นคว้า เรี ยบเรี ยงข้อมูลและนําเสนอให้ผอู ้ ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ ความสําคัญ
ในการอ้างอิงแหล่งทีมาของข้อมูล
3.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
3.6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีความปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการร่ างและทําต้นแบบผลงานตามทีแต่ละบุคคลถนัด
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
5. มีทกั ษะในการสร้างสรรค์ทีแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
3.6.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนด้ านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. สร้างเจตคติทีดีต่อการฝึ กปฏิบตั ิ
2. จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในทีสาธารณะเพือกระตุน้ ให้นกั ศึกษา
เกิดความคิดสร้างสรรค์และฝึ กปฏิบตั ิงานด้วยใจ
3.6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัSนเรี ยน
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์เป็ นต้น
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพืนE ฐานออกแบบภายใน/วิชาชี พบังคับ/เลือก เฉพะด้ าน)
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชี พและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแยัง
ตามลําดับความสําคัญ
4.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพือปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั
2. เน้นเรื องการแต่งกาย การตรงต่อเวลาเป็ นไปตามระเบียบ
3. มีความซื อสัตย์ เสี ยสละและสร้างประโยชน์สาธารณะตามโอกาส
4.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัSนเรี ยน การส่ งงานตามกําหนด
ระยะเวลาทีมอบหมายและการร่ วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
3. ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอน
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
4.2 ด้ านความรู้
4.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสาํ คัญในเนืSอหาวิชาทีศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถวิเคราะห์ปรับปรุ งแบบของการสร้างสรรค์ผลงาน
4.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นทัSงหลักทฤษฎีเพือให้เกิดองค์ความรู ้
2. ปฏิบตั ิงานเพือให้เกิดความชํานาญมีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงจากสถานทีจริ งและ
ผูช้ าํ นาญเฉพาะด้าน
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4.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากรายงานทีนกั ศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากโครงการหรื อผลงานสร้างสรรค์
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชัSนเรี ยน
6. ประเมินจากรายวิชาฝึ กงาน
4.3 ทักษะทางปั ญญา
4.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินลักษณะทางศิลปะเพือนําไปเป็ นข้อมูลในการ
สร้างสรรค์ผลงานได้
3. สามารถรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหา
4.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. กรณี ศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์
2. นําเสนอแนวคิดอย่างเป็ นกระบวนการ
3. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
4.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัSนเรี ยน
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น

มคอ.02

81

4.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัSงภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มทัSงในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
4.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถทํางานกับผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว ไป
5. มีภาวะผูน้ าํ
4.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1.ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุ่มในชัSนเรี ยน
2. สังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
3. มีความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นทีนาํ เสนอของข้อมูล
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4.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจาํ เป็ นทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับ
ผลงานทางด้านทัศนศิลป์
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัSงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อ
การนําเสนออย่างเหมาะสม
4.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาได้วเิ คราะห์สถานการณ์เสมือนจริ ง
2. นําเสนอการแก้ปัญหาทีเหมาะสม เรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
4.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากความสามารถในอธิ บาย ถึงข้อจํากัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื องมือต่าง ๆ
2. การอภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆ ทีมีการนําเสนอต่อเรี ยนต่อชัSนเรี ยน
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4.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
4.6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื องมือในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย
2. สามารถใช้และดูแลรักษาเครื องมือและเครื องจักรอย่างถูกต้อง
3. มีทกั ษะในการร่ างและทําต้นแบบสร้างสรรค์ผลงานตามทีแต่ละบุคคลถนัดได้
4.6.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนด้ านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. ยกตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์ทีแสดงคุณค่าด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
2. แนะนําการสร้างสรรค์อย่างเป็ นระบบ
3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง
4.6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. ประเมินจากลักษณะของผลงาน การปฏิบตั ิงาน รู ปแบบ เทคนิค กลวิธี แนะนําเป็ นราย
กลุ่มและบุคคล
2. ประเมินจากการนําเสนอ แนวคิด แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
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5. แผนทีแ# สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรี ยนรู้ ในตารางมีความหมายดังนีE
5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
ด้ านที# 1 คุณธรรม จริยธรรม
คุ ณธรรม จริ ยธรรมเป็ นพืSนฐานที สําคัญของมนุ ษย์ทุกคนและทุ กวิชาชี พ หากบุ คคลใดหรื อ
วิชาชี พใดไม่มีจริ ยธรรมเป็ นหลักยึดเบืSองต้นแล้วก็ยากทีจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จแห่ งตนและวิชาชี พนัSน ๆ ที
ยิงกว่านัSนก็คือ การขาดจริ ยธรรมทัSงในส่ วนบุคคลและในวิชาชี พ อาจมีผลร้ ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วิช าชี พ ในอนาคตอี ก ด้วย ดังจะพบเห็ น ได้จากวิก ฤตศรั ทธาในวิชาชี พหลายแขนงปั จจุ บ นั ทัSงในวงการ
วิชาชี พครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเป็ นต้น จึงมีคาํ กล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครู ดีบนพืSนฐานของ
คนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุ รกิจทีดี ถ้าบุคคลเหล่านัSนมีพSืนฐาน
ทางนิ สัยและความประพฤติทีไม่ดี นักศึกษาก็เช่ นเดี ยวกันจําเป็ นอย่างยิงต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้
สามารถดํารงตนได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวม เป็ นการช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยูม่ ากยิงขึSน อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาจึงต้องพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทัSงด้านคุณธรรม จริ ยธรรมพร้อมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม่ อาจารย์ตอ้ งมี คุณสมบัติของความเป็ นอาจารย์ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง มีคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างน้อยตามทีระบุไว้ ดังนีS
1. มีวนิ ยั ซื อสัตย์ ต่อตนเองและสังคม
2. มีความเสี ยสละ เพือประโยชน์ของสังคมและส่ วนรวม
3. สามารถนําหลักคุณธรรม จริ ยธรรมไปปฏิบตั ิในการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุมีผล
4. ดํารงวัฒนธรรมไทย เข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติ สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
5. รับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืนตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
นอกจากนีSยงั ต้องมีการสอดแทรกเนืSอหาคุณธรรม จริ ยธรรมในทุกกลุ่มรายวิชาให้นกั ศึกษาได้
ศึกษา ผูส้ อนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ งการวัดมาตรฐานไม่
จําเป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้วธิ ี การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมของนักศึกษาตามทีกาํ หนดให้ เช่น
การทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกับบุคคลอืน เป็ นต้น
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ด้ านที# 2 ความรู้
1. นักศึกษาต้องมีความรู ้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง และเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู ้ทีเกียวข้อง ดังนัSนมาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมในสิ งต่อไปนีS
2. สามารถนําความรู ้ในวิชาศึกษาทัว ไปมาบูรณาการกับศาสตร์ ทีเกียวข้องได้
3. มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู ้เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ
การทดสอบมาตรฐานนีSสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ด้ านที# 3 ทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ
และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และใช้ขอ้ มูลทีได้ใน
การแก้ปัญหาและงานอืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาทีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยคํานึ งความรู ้ จากภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ทางภาคปฏิ บตั ิ
และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ ดังนัSนอาจารย์ผูส้ อนต้องเน้นให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้
เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนีS
1. สามารถคิดวิเคราะห์และมีวจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
2.สามารถสื บค้น ตีความ ประเมิน วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพือใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
การวัดมาตรฐานในข้อนีS สามารถทําได้ในชัSนเรี ยน เช่ น การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์
แก้ไขปั ญหา การตัSงคําถาม การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การมีส่วนร่ วมในชัSนเรี ยน หรื อการสอบประจํารายวิชา
ในแต่ละภาคการศึกษา เป็ นต้น
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ด้ านที# 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลัก สู ตรของศึ ก ษาทัว ไปคณะศิ ล ปศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาในลัก ษณะแบบบู ร ณาการจาก
หลากหลายสาขาวิชา เพือให้นักศึ กษาได้มีความรู ้ อย่างกว้างขวาง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชี วิต เช่ น มี ส่วนต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ มได้อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อสมาชิ กของกลุ่ ม
สามารถแสดงออกซึ งภาวะผูน้ าํ เรี ยนรู ้ จกั การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มในการ
วิเคราะห์ ปัญหาได้อย่า งเหมาะสมบนพืSนฐานของตนเองและของกลุ่ ม อาจารย์ผูส้ อนจึ งต้องสอดแทรก
ความรู ้ ทัSงด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดี
รู ้จกั หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ งผูศ้ ึกษาจะได้รับ ดังนีS
1. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
2. มีภาวะผูน้ าํ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ งแวดล้อม
4. มีทกั ษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวติ
ด้ านที# 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถศึ กษาและทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลื อกและประยุกต์ใช้
เทคนิ คต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างสมําเสมอ สามารถใช้ภาษาในการสื อสาร การนําเสนอทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกันได้
ดังนีS
1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
3. สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ จําแนกข้อมูลทัSงเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
เพือการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
การวัดมาตรฐานนีS อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์หรื อ
สังเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาต่อนักศึกษาในชัSนเรี ยน
อาจมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาเพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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5.2 หมวดวิชาเฉพาะ ( วิชาพืนE ฐาน แกน )
ด้ านที# 1 คุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทัSงเคารพในคุณค่าและศักดิbศรี ของความเป็ นมนุษย์
ด้ านที# 2 ความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสาํ คัญ
2. เข้าใจและอธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
4. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญอย่างต่อเนือง
5. สามารถประยุกต์รูปแบบ เนืSอหาเทคนิคให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
ด้ านที# 3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดทํางานอย่างมีขS นั ตอนและเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ข้อมูล และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหางานได้
3. สามารถรวบรวม ศึกษา ข้อมูล และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการออกแบบผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม
ด้ านที# 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กบั สังคมอย่างเหมาะสม
4. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและมีความรับผิดชอบการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทS งั ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื อง
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ด้ านที# 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการปรับใช้เครื องมือและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
2. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัSงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อใน
การนําเสนออย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม
ด้ านที# 6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีความปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการร่ างและทําต้นแบบผลงานตามทีแต่ละบุคคลถนัด
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
5. มีทกั ษะในการสร้างสรรค์ทีแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
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5.3 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพืนE ฐานออกแบบภายใน/วิชาชี พบังคับ/เลือก เฉพะด้ าน)
ด้ านที# 1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชี พ และสังคม
3. มีทศั นคติทีดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ งคุณธรรม และจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน และปฏิบตั ิตน
ต่อผูอ้ ืนอย่างสมําเสมอ
ด้ านที# 2 ความรู้
1. มีความรู ้ และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสาํ คัญในเนืSอหาสาขาวิชาการออกแบบ
2. สามารถวิเคราะห์ ข้อมูล องค์ประกอบทีสัมพันธ์ อันนําไปสู่ การออกแบบ ตรงตามข้อกําหนด
3. สามารถติดตามความก้าวหน้า และวิวฒั นาการของเทคโนโลยีการออกแบบ รวมทัSงการนําไป
ประยุกต์ใช้
ด้ านที# 3 ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินลักษณะทางศิลปะเพือนําไปเป็ นข้อมูลในการสร้างสรรค์
ผลงานได้
3. สามารถรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหา
ด้ านที# 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัSงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทัSง
ในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีSนาํ สังคมในประเด็นทีเหมาะสม
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ด้ านที# 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจาํ เป็ นทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปั ญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ทS งั ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อการนําเสนอ
อย่างเหมาะสม
ด้ านที# 6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื องมือในการสร้างสรรค์ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความ
ปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการร่ างและทําต้นแบบสร้างสรรค์ผลงานตามทีแต่ละบุคคลถนัดได้
3. สามารถสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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SOC 1017 กฎหมายการค้า

SOC 1005 สังคมกับสิ งแวดล้อม
SOC 1008 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

SOC 1004 มนุษยสัมพันธ์

HUM 1007 พืSนฐานอารยธรรมไทย

HUM 1005 ปรัชญาเบืSองต้น

HUM 1004 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ

HUM 1002 จิตวิทยาทัว ไป

HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด

รายวิชา

•
ο
•
ο
ο
•
•
•
•

1

ο
•
•
ο
ο
ο
•
•
ο

2

ο
ο
•
•
ο
ο
•
•
ο

3

ο
ο
•
ο
•
ο
ο
•
ο

4

คุณธรรม จริยธรรม

ο
ο
ο
ο
ο
ο
•
•
•

5

•
ο
•
ο
ο
•
•
•
•

1

•
ο
ο
•
•
ο
•
•
ο

2

ความรู้

ο
•
•
ο
ο
ο
ο
•
ο

3

ο
ο
•
•
•
•
ο
•
•

1

•
ο
ο
ο
ο
ο
•
ο
ο

2

ทักษะทาง
ปัญญา

•
•
•
ο
•
•
•
•
ο

1

ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
•
ο

2

•
ο
•
ο
ο
ο
•
•
•

3

•
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο

•
•
ο
ο
•
•
•
ο
ο

ο
ο
•
•
ο
ο
ο
•
•

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื#อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3
1
2
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•
•
ο
ο
ο
ο
•
•
ο

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

แผนทีแ# สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัยเพาะช่ าง
สาขาวิชาออกแบบภายใน
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
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•
•
•
•

ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว ไป

ENL 1002 ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ

ENL 2003 สนทนาภาษาอังกฤษ

ENL 2006 การพูดภาษาอังกฤษในทีชุมชน
ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο
ο

ο

THA 1001 ภาษาไทยเพือการสื อสาร

ο

ο

ο

SOC 3016 กฎหมายแรงงาน

ο

2

•

•

•

•

•

•

•

ο

ο

3

ο

ο

ο

ο

•

ο

ο

ο

ο

4

คุณธรรม จริยธรรม

THA 1002 วรรณคดีศึกษา
THA 1003 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ

•

1

SOC 2011 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

รายวิชา

ο

ο

•

ο

ο

ο

ο

•

•

5
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•

•

•

•

ο

•

ο

•

ο

1

•

•

•

•

ο

ο

ο

ο

•

2

ความรู้

•

•

•

•

•

•

•

ο

ο

3

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

•

•

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

ทักษะทาง
ปัญญา

•

•

•

•

ο

•

ο

ο

ο

1

ο

ο

ο

ο

ο

•

ο

ο

ο

2

ο

ο

ο

ο

•

ο

•

•

•

3

•

•

•

•

ο

ο

ο

ο

•

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

•

•

•

•

ο

•

ο

ο

ο
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ο

ο

ο

ο

•

ο

ο

ο

•

ο

ο

ο

ο

ο

ο

•

•

•

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื#อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3
1
2

PED 1001 พลศึกษาเพือคุณภาพชีวติ

MTH 1020 สถิติเบืSองต้น
•
•

ο
ο

ο

•

MTH 1017 คณิ ตศาสตร์ทวั ไป

•
•

ο

SCI 1014 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

•

ο

ο

SCI 1012 สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

•

•

ο

SCI 1003 เคมีในชีวติ ประจําวัน

ο

ο

•

ENL 2008 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

ο

2

ο
ο

ο

ο

ο

ο

•

ο

•

•

3

ο
•

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

•

4

คุณธรรม จริยธรรม

SCI 1015 มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ
MTH 1011 คอมพิวเตอร์พSืนฐาน

•

1

ENL 2007 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร

รายวิชา

•
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ο

•
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ο

ο
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•

•

•
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•
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ความรู้
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ο
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•
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ทักษะทาง
ปัญญา

•

ο

ο

ο

•

ο

ο

ο

•

•

1

•
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ο

ο

ο

ο

ο

ο
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ο

ο

ο

ο

ο

ο

•

ο

ο

ο

3

ο

ο

•

ο

ο

•

ο

•

•

•

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

•

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

•

•

มคอ.02

•
•

ο

•

•

•

•

ο

ο

ο

ο

•

•

ο

ο

•

ο

ο

ο

ο

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื#อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3
1
2

REC 1002 การเป็ นผูน้ าํ นันทนาการ

REC 1001 นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ

PED 1027 ลีลาศ

รายวิชา

•
ο
•

1

ο
ο
•

2

ο
ο
•

3

•
ο
•

4

คุณธรรม จริยธรรม

•
•
•
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1

•
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2

ความรู้

•
ο
•

3

•
ο
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1

ο
•
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ทักษะทาง
ปัญญา

•
ο
ο

1

•
ο
ο

2

•
ο
ο

3

•
ο
ο

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

•
•
ο

มคอ.02

ο
ο
ο

•
•
•

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื#อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3
1
2

ART 3107 สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์

ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย

ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ

ART 1103 กายวิภาค

ART 1102 องค์ประกอบศิลปะ

ART 1101 วาดเส้น

รายวิชา

2

3

• • 

• 

• 
• • 
• • 
• • •

1

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทางปัญญา
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• •
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• •

















•
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 • 
• •
 • 
• •
• • • • • •
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•
•
•
•
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5
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1

•
•
•





•

2

1



•
•
• •
•
•


3

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวเลข การสื# อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3

ความรู้

แผนทีแ# สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัยเพาะช่ าง
สาขาวิชาออกแบบภายใน
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
5.2 หมวดวิชาเฉพาะ ( วิชาพืนE ฐาน แกน)
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มคอ.02
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ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

5

IDP 1203
IDP 1204
IDP 1205
IDP 1206
IDP 2207
IDP 2208

โครงสร้างงานออกแบบภายใน 1
โครงสร้างงานออกแบบภายใน 2
โครงสร้างสถาปั ตยกรรม 1
โครงสร้างสถาปั ตยกรรม 2
การระบายสี เพือการออกแบบภายใน
ประวัติศาสตร์การออกแบบภายใน

รายวิชา

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

2

●

1

ο
ο

●

●

●

●

3

คุณธรรม จริยธรรม

●

●

●

●

●

●

1
●
ο
ο
ο
ο
ο

2

ความรู้
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ทักษะทางปัญญา
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ο

●

●

2

●

ο

●

●

●

ο

3

ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ο
ο
ο
ο
ο
ο

1

●

●

●

ο
ο
ο

2

●

ο

●

ο
ο
ο

3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื# อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนทีแ# สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัยเพาะช่ าง
สาขาวิชาออกแบบภายใน
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
5.3 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพืนE ฐานออกแบบภายใน/วิชาชี พบังคับ/เลือก เฉพะด้ าน)
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วิชาชีพ

IDP 2209
IDP 2210
IDP 3211
IDP 3212
IDP 3213
IDP 3214
IDP 4215
IDP 4216
IDP 1201
IDP 1202
IDP 2203

การออกแบบภายในแบบไทย
วัสดุและการใช้งานการออกแบบ
แนวคิดในการออกแบบภายใน
ระบบงานสําหรับสภาพแวดล้อมภายใน
สัมมนาการออกแบบภายใน
วิเคราะห์งานออกแบบภายใน 1
การปฏิบตั ิวชิ าชีพ
วิเคราะห์งานออกแบบภายใน 2
การออกแบบภายในเบืSองต้น
การออกแบบภายในพืSนทีพกั อาศัย
การออกแบบภายในพืSนทีพกั อาศัยลักษณะพิเศษ

รายวิชา
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คุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะทางปัญญา
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●

●

●
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●
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ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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●

●

●

●

●

ο

●

●

●

●

●

3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื# อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ทักษะปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

IDP 2204 การออกแบบภายในพืSนทีการพาณิ ชย์ขนาดเล็ก
IDP 3205 การออกแบบภายในพืSนทีการพาณิ ชย์และ
สํานักงานลักษณะพิเศษ
IDP 3206 การออกแบบภายในพืSนทีลกั ษณะพิเศษ
IDP 4208 ศิลปนิพนธ์
IDP 3303 การเตรี ยมการฝึ กงาน
IDP 3304 การฝึ กงาน
IDP 3305 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
IDP 4306 สหกิจศึกษา
IDP 2301 พันธุ์ไม้ประดับ
IDP 2302 คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบ

รายวิชา
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คุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื# อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ทักษะปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

IDP 2303
IDP 2304
IDP 2305
IDP 2306
IDP 3307
IDP 3308
IDP 3309
IDP 3310
IDP 3311
IDP 3312
IDP 3313

การออกแบบจัดสวน
คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบภายใน
การออกแบบทัศนศิลป์
สถาปั ตยกรรมไทยพืSนถิน
มโนทัศน์ทางการออกแบบ
การออกแบบภูมิทศั น์
การออกแบบสภาพแวดล้อม
การออกแบบฉากและเวที
การออกแบบจัดแสดงสิ นค้า
การจัดเสี ยงและแสง
การประมาณราคางานออกแบบภายใน

รายวิชา
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คุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื# อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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●
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หมายเหตุ ** สอดคล้องกับหมวดที 4

IDP 4314 โครงการศิลปนิพนธ์
ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุรกิจใหม่

รายวิชา
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ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื# อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที# 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้กาํ หนดเป็ นระดับคะแนนต่างๆ ซึ งมีค่าระดับ
คะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังนีS (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ว่าด้วยเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552 ภาคผนวก ข )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ|ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
1.เป็ นส่ วนหนึงของระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทีจะต้องทําความเข้าใจตรงกัน
ทัSงสถาบันและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิb ซึ งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน
3.การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
1.ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นทีจบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน ใจของบัณฑิตในการประกอบงานอาชีพ
2.การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อการแนบส่ งแบบสอบถามเพือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตทีจบการศึกษา และเข้าทํางานในสถานประกอบการนัSนๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น บัณฑิตทีเริ มทํางาน หรื อทีทาํ งานมาแล้ว 4 – 5 ปี เป็ นต้น
3.การประเมินจากบัณฑิตทีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู ้จากสาขาวิชาทีเรี ยน
รวมทัSงสาขาอืนๆ ทีกาํ หนดในหลักสู ตร ทีเกียวเนืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทัSงเป็ นโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ ขึSน
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นักศึกษาต้องขึSนทะเบียนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาต่างๆ ครบตามจํานวนหน่วยกิต ทีกาํ หนดไว้ในหลักสู ตร ต้องได้ระดับคะแนนเฉลียสะสม
ตลอดหลักสู ตรไม่ตาํ กว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และไม่มีรายวิชาใดๆ ในภาคการศึกษาสุ ดท้ายได้
ค่าระดับคะแนน F หรื อ I หรื อ W หรื อ U จึงถือว่าเรี ยนจบหลักสู ตร (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552)
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หมวดที# 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะ ตลอดจนในหลักสู ตรทีสอน
1.2 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิมพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพือส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิมพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพือส่ งเสริ มการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนื องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัSงในประเทศและ / หรื อต่างประเทศ หรื อ
การลาเพือเพิมพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิมพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านต่ าง ๆ
2.2.1การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนทีเกียวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ
คุณธรรม
2.2.2.มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานวิชาการสายตรงในสาขาวิชาชีพ
2.2.3 ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชียวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็ นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที# 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตรจะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตรรับผิดชอบหลักสู ตร วางแผนจัดการเรี ยน
การสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและอาจารย์ผสู ้ อนติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนือง
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
(1) พัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรื อเป็ นผูน้ าํ
ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ
(2) กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความ
ใฝ่ รู ้ มีแนวทางการเรี ยนทีสร้าง
ทัSงความรู ้ความสามารถใน
ในวิชาการวิชาชีพ ทีทนั สมัย
(3)ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
(4) มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสมําเสมอ

(1) จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ

(1) หลักสูตรทีสามารถอ้างอิง กับ
มาตรฐานทีกาํ หนดความทันสมัยและมี
การปรับปรุ งสมําเสมอ

(2) ปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุ ง
หลักสูตรในระยะ 5ปี

(2) จํานวนวิชาเรี ยนทีมีภาคปฏิบตั ิ และ
วิชาเรี ยนทีมีแนวทางให้นกั ศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง

(3) จัดแนวทางการเรี ยนในวิชา
เรี ยนให้มีทS งั ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ และมีแนวทางการ
เรี ยนหรื อกิจกรรมประจําวิชาให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง
(4) จัดให้มีผสู ้ นับสนุนการเรี ยนรู ้
และหรื อผูช้ ่วยสอน เพือกระตุน้ ให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้
(5) กําหนดให้อาจารย์ทีสอนมี
คุณวุฒิไม่ตาํ กว่าปริ ญญาโทหรื อ
เป็ นผูม้ ีประสบการณ์หลายปี มี
จํานวนคณาจารย์ประจําไม่นอ้ ย
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน

(3) จํานวนและรายชือคณาจารย์ประจํา
ประวัติอาจารย์ คุณวุฒิประสบการณ์
และการพัฒนาอบรมของอาจารย์

(4) จํานวนบุคลากรผูส้ นับสนุนการ
เรี ยนรู ้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรี ยนรู ้
(5) ผลการประเมินการเรี ยนการสอน
อาจารย์ผสู ้ อนและการสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ของผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้โดย
นักศึกษาเป็ นผูน้ าํ ในทางวิชาการและ
หรื อเป็ นผูเ้ ชียวชาญทางวิชาชีพด้าน
ศิลปะไทยหรื อในด้านทีเกียวข้อง
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เป้าหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

(6) สนับสนุนให้อาจารย์ผสู ้ อน
เป็ นผูน้ าํ ในทางวิชาการและหรื อ
เป็ นผูเ้ ชียวชาญทางวิชาชีพด้าน
ศิลปะไทยหรื อในด้านทีเกียวข้อง
(7) มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายใน
ทุกปี และภายนอกในระยะ 5 ปี
(8) ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรี ยนการสอน
โดยบัณฑิตทีสาํ เร็จการศึกษา

(6) มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายในทุกปี
และภายนอกในระยะ 5 ปี
(7) ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรี ยนการสอนโดยบัณฑิตที
สําเร็ จการศึกษา

2. การบริ หารทรัพยากรการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทัSงงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพือจัดซืSอตํารา สื อการเรี ยน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพือสนับสนุนการเรี ยนการสอนใน
ชัSนเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม# ีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสาํ นักหอสมุดกลางที
มีหนังสื อด้านการบริ หารจัดการและด้านอืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลทีจะให้สืบค้น ส่ วนระดับคณะก็มีหนังสื อ
ตําราเฉพาะทาง นอกจากนีSคณะมีอุปกรณ์ทีใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม# เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและสารสนเทศในการจัดซืSอหนังสื อ และตําราทีเกียวข้อง
เพือบริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซืSอ
หนังสื อนัSน อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื อหนังสื อ ตลอดจนสื ออืนๆ
ทีจาํ เป็ น นอกจากนีSอาจารย์พิเศษทีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื อ
หนังสื อ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซืSอหนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพือบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้องจัดสื อการสอนอืนเพือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื องฉายสไลด์ เป็ นต้น
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดําเนินการ
จัดให้มีหอ้ งเรี ยนห้องปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ ทรัพยากร สื อและช่องทางการ
เรี ยนรู ้ ทีเพียบพร้อมเพือสนับสนุนทัSง
การศึกษาในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน
และเพือการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง อย่าง
เพียงพอ มีประสิ ทธิภาพ

(1)จัดให้มีหอ้ งเรี ยนเทคโนโลยี
ทีมีความพร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ทัSงในการสอน การ
บันทึกเพือเตรี ยมจัดสร้างสื อสําหรับ
การทบทวนการเรี ยน
(2) จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการ
ทดลองทีมีเครื องมือ เพือให้นกั ศึกษา
สามารถฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
(3) จัดให้มีเครื อข่ายและ
ห้องปฏิบตั ิการทดลองเปิ ด ทีมีทS งั
เครื องคอมพิวเตอร์และพืSนทีทีนกั ศึกษา
สามารถศึกษาทดลองหาความรู ้เพิมเติม
ได้ดว้ ยตนเองด้วยจํานวนและ
ประสิ ทธิภาพทีเหมาะสมเพียงพอ
(4) จัดห้องสมุดให้มีบริ การทัSง
หนังสื อตําราและสื ออิเล็กทรอ
นิกส์เพือการเรี ยนรู ้

การประเมินผล
(1) รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวน
เครื องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
นักศึกษาชัว โมงการใช้งาน
ห้องปฏิบตั ิการและเครื องมือ
(2) จํานวนนักศึกษาลงเรี ยนใน
วิชาเรี ยนทีมีการฝึ กปฏิบตั ิ อุปกรณ์ต่าง ๆ

(3) สถิติของจํานวนหนังสื อ
ตํารา สื อดิจิตอล ทีมีให้บริ การ และการ
ใช้งานหนังสื อตํารา สื อดิจิตอล

(4) ผลสํารวจความพึงพอใจ
นักศึกษาต่อการให้บริ การทรัพยากรเพือ
การเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิการ

3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึSนไปในสาขาออกแบบภายใน หรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพือเตรี ยมไว้สาํ หรับ
การปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางทีจะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้
บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
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3.3 การแต่ งตัEงคณาจารย์ พเิ ศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา หรื อการเชิ ญอาจารย์พิเศษหรื อวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัว โมงและ
อาจารย์พิเศษนัSน ไม่วา่ จะสอนทัSงรายวิชาหรื อบางชัว โมงจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ทีเกียวข้องกับภาระงานทีรับผิดชอบ และมีความรู ้ดา้ น
การออกแบบภายใน
4.2 การเพิม# ทักษะความรู้ เพือ# การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้าง และธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถใช้สือการสอนได้อย่างสะดวก ซึ งจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรี ยม
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ในวิชาทีมีการฝึ กปฏิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน# ๆ แก่ นักศึกษา
คณะมีการแต่งตัSงอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาทีมีปัญหาในการ
เรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าทีอาจารย์
ทีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชัว โมงให้คาํ ปรึ กษาเพือให้นกั ศึกษาเข้าศึกษาได้
นอกจากนีS ต้องมีทีปรึ กษากิจกรรมเพือให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ทีนกั ศึกษามีความสงสัยเกียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถทีจะยืน คําร้องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาออกแบบภายในนัSน คาดว่ามีความต้องการกําลังคนด้านธุ รกิ จ
การออกแบบภายในนัS นมี แ นวโน้ ม สู งมาก ได้ ก ํ า หนดระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต
ของผูป้ ระกอบการโดยเฉลียอยูใ่ นระดับดี-ดี มาก ทัSงนีS คณะฯ โดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยฯ จัดการ
สํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการต่อบัณฑิต เพือนําข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกียวเนื องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน
เพือนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบ่ งชีEผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชีSทS งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนือง 2 ปี การศึกษาเพือติดตาม
การดําเนิ นการตาม TQF ต่อไป ทัSงนีSเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีSผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแต่ละปี
ชนิดของตัวบ่ งชีE : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชีEผลการดําเนินงาน

ปี ที1#

ปี ที2#

ปี ที3#

ปี ที4#

ปี ที5#

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

X

X

X

X

X

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบมคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 30 วัน หลังสิSนสุดภาค
การศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7 ภายใน
60 วันหลังสิSงสุดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิbของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที
กําหนดใน มคอ.3 & 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ รายวิชาทีเปิ ดสอนใน
แต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงานทีรายงาน
ใน มคอ.7 ปี ทีผา่ นมา
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้าน การ
จัดการเรี ยนการสอน

X

X

X

X

X

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละหนึงครัSง

X

X

X

X

X

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

X

X

X

X

X
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ดัชนีบ่งชีEผลการดําเนินงาน

ปี ที1#

ปี ที2#

ปี ที3#

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก คะแนน 5.0

ปี ที4#

ปี ที5#

X

X

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่ทีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จการศึกษาไม่ตาํ กว่า
ร้อยละ 80

X

14. บัณฑิตทีได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ มต้นเป็ นไปตาม ก.พ.
กําหนดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ตัวบ่ งชีE (บังคับ)

1-5

1-5

1-5

X

X

1-5

1-5

หมวดที# 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ช่วงก่อนการสอนจะมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนหรื อระดับภาควิชา และ/ หรื อ การ
ปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี ยวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีการสอน ส่ วนช่ วงหลังการสอนจะมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนําผลการประเมิ นไปปรั บปรุ ง สามารถทําโดยรวบรวมปั ญหา/ข้อเสนอแนะเพือ
ปรับปรุ งและกําหนดประธานหลักสู ตรและทีมผูส้ อนนําไปปรับปรุ งและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมิ นทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการประเมิ นโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาการสังเกตการณ์
ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตรและ/หรื อทีมผูส้ อนภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิ ต
ใหม่
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2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก นศ.ปี สุ ดท้าย/ บัณฑิตใหม่ผูว้ ่าจ้างผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกรวมทัSงสํารวจสัมฤทธิbผลของบัณฑิต
3. กาประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชีS ผลการดําเนิ นงานทีระบุในหมวดที 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ทีได้รับการแต่งตัSงจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนีS
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนิ นการครบ 7 ข้อ
มีการดําเนิ นการครบ 9 ข้อ
ตามตัวบ่งชีSผลการดําเนิ นงาน ตามตัวบ่งชีSผลการดําเนิ นงาน ตามตัวบ่งชีSผลการดําเนิ นงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต ผูท้ รงคุณวุฒิ วิเคราะห์ทบทวน
ข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรประธานหลักสู ตรเสนอการปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
1. ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
ภาคผนวก ข
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เรื อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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ภาคผนวก ก
1. ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
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ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชา
รหัสวิชาและชื# อวิชา
IDP 3303 การเตรี ยมการฝึ กงาน
กลุ่มวิชาชี พเลือก
Preparation On The Job Training
IDP 3304 การฝึ กงาน
On The Job Training
IDP 3305 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
Preparation Co-operative Educatuon
IDP 4306 สหกิจศึกษา
Co-operative Educatuon
ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
Entrepreneurs for New Venture Crention
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ตารางเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
หัวข้ อ
หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2553)
1.ชื#อหลักสู ตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบภายใน
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553)

ศิลปบัณฑิต (ออกแบบภายใน)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
Bachelor of Fine Arts Program
in Interior Design
B.F.A. (Interior Design)
3.หน่ วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาออกแบบภายใน
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
2.ชื#อปริญญา

4.คุณสมบัตขิ องผู้เข้ า
ศึกษา

รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตาํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
( ม .6) ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า ห รื อ ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายศิลปกรรม หรื อ
เทียบเท่า

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบภายใน
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
ศิลปบัณฑิต (ออกแบบภายใน)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
Bachelor of Fine Arts Program
in Interior Design
B.F.A. (Interior Design)
สาขาวิชาออกแบบภายใน
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
2.2.1 รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรื อเทียบเท่า หรื อหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปกรรม หรื อเทียบเท่า
2.2.2 การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาตามระเบียบการคัดเลือก
เพือศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และ/หรื อระเบียบการสอบ
คัดเลือกเพือเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอืนตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสิ นทร์กาํ หนด
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หัวข้ อ
5.โครงสร้ างหลักสู ตร

หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2553)
โครงสร้ างหลักสู ตร รวมตลอดหลักสู ตร 136 หน่ วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั#วไป
32 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชี พ 38 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร รวมตลอดหลักสู ตร 133 หน่ วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั#วไป
31 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ
96 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชี พ 36 หน่วยกิต

2.1.1 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชีพ
14 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชีพสาขาวิชาออกแบบภายใน 24 หน่วยกิต

2.1.1 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชีพ
12 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชีพสาขาวิชาออกแบบภายใน 24 หน่ วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก

2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ
32 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก
28 หน่วยกิต
2.3.1 แผนการศึกษา(ฝึ กงาน)
- กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
5 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว ไป 23 หน่วยกิต
2.3.2 แผนการศึกษา(สหกิจศึกษา)
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว ไป 21 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6.รายวิชา

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

32 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต

6 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชีพ 38 หน่ วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชีพ 14 หน่ วยกิต
ART 1101 วาดเส้น
ART 1102 องค์ประกอบศิลปะ
ART 1103 กายวิภาค
ART 1104 ทฤษฎีสี
ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
ART 3107 สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์

2.1. กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชีพ 36 หน่ วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชีพ 12 หน่ วยกิต
ART 1101 วาดเส้น
ART 1102 องค์ประกอบศิลป์
ART 1103 กายวิภาค
ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
ART 3107 สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์
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หัวข้ อ

หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2553)

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

2.1.2 กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชีพสาขาวิชาออกแบบภายใน 24 หน่ วยกิต

2.1.2 กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชีพสาขาวิชาออกแบบภายใน 24 หน่ วยกิต

IDP 1203 โครงสร้างงานออกแบบภายใน 1
IDP 1204 โครงสร้างงานออกแบบภายใน 2
IDP 1205 โครงสร้างสถาปั ตยกรรม 1
IDP 1206 โครงสร้างสถาปั ตยกรรม 2
IDP 2207 การระบายสี เพือการออกแบบภายใน
IDP 2208 ประวัติศาสตร์การออกแบบภายใน
IDP 2209 การออกแบบภายในแบบไทย
IDP 2210 วัสดุและการใช้งานการออกแบบ
IDP 3211 แนวความคิดในการออกแบบภายใน
IDP 3212 ระบบงานสําหรับสภาพแวดล้อม
ภายใน
IDP 3213 สัมมนาการออกแบบภายใน
IDP 3214 วิเคราะห์งานออกแบบภายใน1
IDP 4215 การปฏิบตั ิวชิ าชีพ
IDP 4216 วิเคราะห์งานออกแบบภายใน 2
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 32 หน่ วยกิต
IDP 1201 การออกแบบภายในเบืSองต้น
IDP 1202 การออกแบบภายในพืSนทีพกั อาศัย
IDP 2203 การออกแบบภายในพืSนทีพกั อาศัย
ลักษณะพิเศษ
IDP 2204 การออกแบบภายในพืSนทีการพาณิ ชย์
ขนาดเล็ก
IDP 3205 การออกแบบภายในพืSนทีการพาณิ ชย์
และสํานักงานลักษณะพิเศษ
IDP 3206 การออกแบบภายในพืSนทีลกั ษณะพิเศษ
IDP 4208 ศิลปนิพนธ์

IDP 1203 โครงสร้างงานออกแบบภายใน 1
IDP 1204 โครงสร้างงานออกแบบภายใน 2
IDP 1205 โครงสร้างสถาปั ตยกรรม 1
IDP 1206 โครงสร้างสถาปั ตยกรรม 2
IDP 2207 การระบายสี เพือการออกแบบภายใน
IDP 2208 ประวัติศาสตร์การออกแบบภายใน
IDP 2209 การออกแบบภายในแบบไทย
IDP 2210 วัสดุและการใช้งานการออกแบบ
IDP 3211 แนวความคิดในการออกแบบภายใน
IDP 3212 ระบบงานสําหรับสภาพแวดล้อม
ภายใน
IDP 3213 สัมมนาการออกแบบภายใน
IDP 3214 วิเคราะห์งานออกแบบภายใน1
IDP 4215 การปฏิบตั ิวชิ าชีพ
IDP 4216 วิเคราะห์งานออกแบบภายใน 2
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 32 หน่ วยกิต
IDP 1201 การออกแบบภายในเบืSองต้น
IDP 1202 การออกแบบภายในพืSนทีพกั อาศัย
IDP 2203 การออกแบบภายในพืSนทีพกั อาศัย
ลักษณะพิเศษ
IDP 2204 การออกแบบภายในพืSนทีการพาณิ ชย์
ขนาดเล็ก
IDP 3205 การออกแบบภายในพืSนทีการพาณิ ชย์
และสํานักงานลักษณะพิเศษ
IDP 3206 การออกแบบภายในพืSนทีลกั ษณะพิเศษ
IDP 4208 ศิลปนิพนธ์
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2553)

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 28 หน่ วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ ทางวิชาชีพ
IDP 3301 การฝึ กงาน
IDP 4302 สหกิจศึกษา

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 28 หน่ วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
IDP 3303 การเตรี ยมการฝึ กงาน
IDP 3304 การฝึ กงาน
2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
IDP 3305 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
IDP 4306 สหกิจศึกษา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกทัว# ไป
2.3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทัว# ไป
IDP 2301 พันธุ์ไม้ประดับ
IDP 2301 พันธุ์ไม้ประดับ
IDP 2302 คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบ
IDP 2302 คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบ
IDP 2303 การออกแบบจัดสวน
IDP 2303 การออกแบบจัดสวน
IDP 2304 คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบภายใน
IDP 2304 คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบภายใน
IDP 2305 การออกแบบทัศนศิลป์
IDP 2305 การออกแบบทัศนศิลป์
IDP 2306 สถาปั ตยกรรมไทยพืSนถิน
IDP 2306 สถาปั ตยกรรมไทยพืSนถิน
IDP 3307 มโนทัศน์ทางการออกแบบ
IDP 3307 มโนทัศน์ทางการออกแบบ
IDP 3308 การออกแบบภูมิทศั น์
IDP 3308 การออกแบบภูมิทศั น์
IDP 3309 การออกแบบสภาพแวดล้อม
IDP 3309 การออกแบบสภาพแวดล้อม
IDP 3310 การออกแบบฉากและเวที
IDP 3310 การออกแบบฉากและเวที
IDP 3311 การออกแบบจัดแสดงสิ นค้า
IDP 3311 การออกแบบจัดแสดงสิ นค้า
IDP 3312 การจัดเสี ยงและแสง
IDP 3312 การจัดเสี ยงและแสง
IDP 3313 การประมาณราคางานออกแบบภายใน
IDP 3313 การประมาณราคางานออกแบบภายใน
IDP 4314 โครงการศิลปนิพนธ์
IDP 4314 โครงการศิลปนิพนธ์
ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุรกิจใหม่ ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุรกิจใหม่
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใด ๆ ทีเปิ ดสอนใน
สาขาวิชาออกแบบภายใน แต่ตอ้ งไม่ซS าํ กับรายวิชาในแผนการ
ศึกษาของสาขานัSนหรื อนักศึกษาอาจเลือกเรี ยนรายวิชาอืน ๆ ที
เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้า
สาขาวิชาไม่ซS าํ กัน

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใด ๆ ทีเปิ ดสอนใน
สาขาวิชาออกแบบภายใน แต่ตอ้ งไม่ซS าํ กับรายวิชาในแผนการ
ศึกษาของสาขานัSนหรื อนักศึกษาอาจเลือกเรี ยนรายวิชาอืน ๆ ที
เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และ
ต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา
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รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบภายใน
1. ทีป# รึกษาหลักสู ตร
1. รศ.ดร.อิสสรี ย ์ หรรษาจรู ญโรจน์
2. ผศ.ศิวะ วสุ นธราภิวฒั ก์
3. อาจารย์พนม พรกุล
4. อาจารย์มงคล ไชยวงศ์
5. อาจารย์อนันต์ เตียวต๋ อย

อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
รองอธิ การบดีประจําสํานักงานบริ หารเพาะช่าง
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

2. คณะกรรมการดําเนินงาน
1. อาจารย์รังสิ นนั ท์ นางาม
2. อาจารย์ธนาคาร ศิรินทร์ วรเวทย์
3. อาจารย์อุตสาห์ ไวยศรี แสง
4. อาจารย์เชษฐ์ เดชศิริ
5. อาจารย์ตS ีเอีSยง แซ่ปึง
6. อาจารย์ปรางทอง ชัง ธรรม

วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.นพปฏล สุ วจั นานนท์
2.นายพงศ์ทิพย์ อินทร์ แก้ว
3. นายสุ รพันธ์ รัตนาวดี
4.ผศ. สมสกุล วีระศิลป์
5.นายพงษ์เทพ สกุลลู
6.นายธนา ศิริจนั ทร์ สว่าง
7.นายจเร สุ วรรณชาต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการจรรยาบรรณวิชาชี พ สภาสถาปนิกแห่งประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมภายใน คณะครุ ศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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4. ศิษย์ เก่ า
1.นายอภิชาติ
2.นายจิระณิ

นุรักษ์ณ
ด้วงอินทร์

วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง

5. ศิษย์ ปัจจุบัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาววิจิตรา
นางสาวพวงเพ็ญ
นางสาวชนิตา
นายพงษ์เทพ
นายเมธา
นายวรวุฒิ

อินชัยยงค์
ทองเย็น
บริ สุทธิ นฤดม
แซ่จงั
บุญศรี
ดอกดวง

รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส

4501071141123
4501071141113
4501071141106
4501071141112
4501071141118
4501071141121

วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
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ภาคผนวก ข
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เรื อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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