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คํานํา 

 
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ทําการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่เกิดข้ึนในรอบ  5  ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นไปตามแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ตลอดจนเป็นไปตาม
แนวทางการพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาของสภาวิชาชีพสถาปัตยกรรม  
  ในการปรับปรุงครั้ งน้ี เปลี่ยนแปลงรายวิชาต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในหลักสูตรให้ทันสมัยกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงน้ีเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายในให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในต่อไป   
     
 
    
 
         

                                              คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์                                                       
                                             มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
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ปรัชญา (Philosophy) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ    
 

ปณธิาน (Pledge) 
 สู้งาน  วิชาการดี  มีคุณธรรม  เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี   
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
 มหาวิทยาลัยช้ันนําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุง่สูป่ระชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติและระดับอาเซียน 

3. บริการวิชาการแกส่ังคมโดยนําความรูผ้สานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคม 

4. ทํานุบํารงุศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยืน 

5. บรหิารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ 

6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุง่สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา 
 วิทยาเขตอุเทนถวาย 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหสัหลักสูตร :   25491931102405 
ภาษาไทย     :   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  
ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Architecture  Program in  Interior Architecture  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือปริญญาภาษาไทย   :    สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

 ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Architecture  (Interior Architecture) 
 อักษรย่อภาษาไทย     :    สถ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ   :    B.Arch.(Interior Architecture) 
 

3. วิชาเอก    
    -ไม่ม-ี 
 

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนหน่วยกิตรวมทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร  ไม่น้อยกว่า   161  หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตร ี   5  ป ี 
5.2 ประเภทหลักสูตร 
 � หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ;   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  �   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาท่ีใช้   
 � หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 �   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
 ;   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.4 การรับเข้าศึกษา  
 �   นักศึกษาไทย 
 �   นักศึกษาต่างประเทศ 
 ;   นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 ;   หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทีจ่ัดการเรียนการสอน

โดยตรง 
 �   หลักสูตรได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น 
  ช่ือสถาบัน/หน่วยงาน.....................................ประเทศ....................................... 
 รูปแบบของความร่วมมือ 
 � ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้ใหป้รญิญา  
 �  ร่วมมือกัน โดยผูส้ําเรจ็การศึกษาได้รบัปรญิญาจาก 2 สถาบนั   
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
 ;   ปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพียงสาขาวิชาเดียว  
 �   สองปรญิญาสองสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ช่ือปริญญาที่ 1 ...............................................สาขา ……………………………………… 
   ช่ือปริญญาที่ 2 ................................................สาขา ……………………………………… 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561  กําหนดเปิดสอน  ภาคการศึกษา  1  ปีการศึกษา  2561 
 ปรับปรงุจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน   
 (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2556) 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที ่7/2560 
 เมื่อวันที ่   6   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2560  
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม ครั้งที ่8/2561 
 เมื่อวันที่   19  เดือน    เมษายน   พ.ศ. 2561 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รบัการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปกีารศึกษา 2563  
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1  ภาครัฐ ได้แก่ ช่างออกแบบ นายช่างชํานาญการ อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
8.2  รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ฝ่ายออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง 
8.3  ภาคเอกชน ได้แก่ สถาปนิกควบคุมงานสถาปัตยกรรมภายในและตกแต่งภายใน นักออกแบบ

ตกแต่งภายใน  
8.4  ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ นักออกแบบตกแต่งภายใน ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน 

 
 

macbookSASI2018
            หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2564
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

  ปีท่ี 
  สําเร็จ 

  1 นายสมชาย สุพสิาร 
 
 

อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) 
 
 
ศป.บ.(ออกแบบตกแต่งภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั 
มหาวิทยาลัย 
เกษมบัณฑิต 

2547 
 
 

2539 

   2    นางสิรโิสภา ก่อสกุล 
 
 

อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) 
 
 
ศป.บ.(ออกแบบตกแต่งภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัย 
เกษมบัณฑิต 

2547 
 
 

2543 

   3 นายสุวินัย อินทรศักด์ิ อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) 
 
 
ศป.บ.(ออกแบบตกแต่งภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
ทหารลาดกระบงั 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

2551 
 
 

2543 
   4 นางสาวปัฐมาภรณ์  

สว่างวงษ์ 
อาจารย์ ศป.ม.(การออกแบบภายใน) 

วท.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันราชภัฏ 
จันทรเกษม 

2555 
2544 

   5 นายชัยชาญ  
วงศ์กระจ่าง 

อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) 
 
 
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั 

2551 
 
 

2530 

 
 

10. สถานท่ีจัดการเรยีนการสอน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
      วิทยาเขตอุเทนถวาย  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในและสาขาการออกแบบภายในจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมและเป็น 1 ใน 7 กลุ่มสาขาเสรีที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม 7 อาชีพในภาพรวม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทําให้ผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง 7 ในระดับปริญญา
ตรีมีตลาดแรงงานที่เปิดกว้างมากข้ึนทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียน จึงทําให้สถาบันอุดมศึกษามี
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซยีนตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศและประชาคมอาเซียนที่ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป 

ทั้งน้ีวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเป็นที่ต้ังของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งมีช่ือเสียงด้านช่างก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทยมานานกว่า 80 ปี
ซึ่งยังคงความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการทางด้านสถาปัตยกรรมภายในเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานด้านปฏิบัติการที่ขาดแคลนทั้งทางด้านทักษะที่สําคัญและเทคโนโลยีต่างๆ  
เพื่อให้ทันสมัยด้านการก่อสรา้งของโลกในปัจจุบัน  

 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
     ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนประเทศไทย
โดยให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาทันสมัยตอบโจทย์การพัฒนประเทศ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องพยายาม
สร้างคุณค่าของอุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ (Quality Educaion) โดยมีการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในลักษณะเชิงรุกให้มีขีดสมรรถนะสูงมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานของ
สารสนเทศอุดมศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบการขับเคลื่อนระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  เพื่อสนองความต้องการของภาคธุรกิจของประเทศที่ต้องคํานึง
ความสามารถในภาคแรงงาน สร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพของหลักสูตรให้มีมาตรฐานสากลอีกทั้งยัง
ต้องคํานึงถึงการออกแบบเพื่อทุกคนรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ดังน้ันหลักสูตรต้องมีการปรับปรงุ
ให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  หลักสูตรจึงต้องปรับรายวิชาเพื่อผลิดบัณฑิต
ให้มีระดับคุณภาพที่ดีโดยใช้กระบวนทัศน์การเรียนรู้ของบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย5ด้านได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกระบวนทัศน์ทั้ง 5 ด้าน ทั้งน้ีได้เพิ่มกระบวนการ
เรียนรู้ในเชิงช่างและสามารถตอบโจทย์ของผู้ประกอบการ สังคมและวัฒนธรรมของชาติและชาติ
อาเซียนได้ รวมทั้งการสร้างนักศึกษาให้มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้บัณฑิตมีความเก่งงานและทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อตนเองและสังคม สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบัน  
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ                             
ของมหาวิทยาลยั 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
    ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 ได้กําหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาในด้านการยกระดับคุณภาพบัณฑิต เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ ใช้เทคโนโลยี  
โดยสถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป็นต้องมีการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศที่
สอดคล้องกับความต้องการในแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศทุกสาขาวิชา ทั้ง น้ีหลักสูตร
สถาปัตยกรรมภายในได้นํายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการและเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของความเป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเช่ียวชาญอีกทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเน้นความ
ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สังคมโดยเน้น Work-Integrated Learning และได้มาตรฐานเฉพาะ
ของสาขาวิชา และตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  
 

 12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
ผู้นําด้านการจัดการศึกษาและวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์สู่อาเซียนโดยมี
พันธกิจ 5 ด้าน คือ  

1. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
2. สร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีตอบสนองการพัฒนาชุมชนและ

สังคม 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการด้วยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในจึงได้เน้นการจัดทําหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตสามารถเป็นบัณฑิตที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เน้นการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตในส่วน
การรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เน้นการพัฒนาวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน สามารถนํา
ความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 กลุ่มรายวิชาที่เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาต้องไปศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาอื่น ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้รับผิดชอบโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 วิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและกลุ่มวิชา
สนับสนุนตามกรอบสภาสถาปนิกกําหนด ที่จัดการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
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13.2 กลุ่มสาขา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรน้ี นักศึกษาต่างคณะสามารถเลอืกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ตามความสนใจ 

13.3 การบริหารจัดการ 
  กําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่นๆ 

ในคณะที่เกี่ยวข้อง  เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุ
ในหลักสูตรรวมทั้งกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการ
สอนอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

    หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เป็นหลักสูตรที่เน้นการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน เช่ียวชาญในเชิงช่าง และเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีใน
การประกอบวิชาชีพ 

 1.2  ความสําคัญ 
 ศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะของ

การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ศาสตร์ ทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อนําไปสู่การสร้างความรู้และความสามารถในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในของส่วนปดิลอ้มอาคาร
ทั้งในด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน  การก่อสร้างสภาพแวดล้อมภายใน  การจัดการ
สภาพแวดล้อม การบริหารงานก่อสร้างสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้เรียนจึงต้องศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดทักษะ และความรู้ความเข้าใจเพื่อนําไปสู่การประยุกต์ใช้และบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรม วิศวกรรม กฏหมาย การตลาด การบริหาร เพื่อนําไปสู่การ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ สถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน เช่น นักออกแบบภายใน 
สถาปนิกภายใน  ผู้บริหารงานก่อสร้างตกแต่งภายใน ที่ปรึกษาโครงการทางสถาปัตยกรรมภายในและ
การออกแบบภายใน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชนรวมทั้งประชาคมอาเซียน 
 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. ผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต สํานึกใน จรรยาบรรณ

วิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงช่างและการสรา้งสรรค์งานออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายในทีม่ีความชํานาญมีการใช้เทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรมภายใน 
4. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแกป้ัญหาด้วยหลักการคิดอย่างเป็นระบบ  
5. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการสื่อสารและการนําเสนอผลงาน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมภายใน สามารถสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายในและออกแบบภายในสู่ประชาคม
อาเซียน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
ด้านหลักสูตร 
1. ปรับปรงุหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑติ  (สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน) ใหม้ีมาตรฐาน 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และสภาวิชาชีพกําหนด 

 
1. พัฒนาหลักสูตรโดยมพีื้นฐาน
จากหลักสูตรที่ทันสมัยติดตาม
ประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอและนําผลการ
ประเมินไปปรบัปรุง 

 
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่
ของหลักสูตร 
2. การรับรองหลักสูตรจาก 
สภาวิชาชีพ  

ด้านอาจารยแ์ละบุคลากร 
สายสนับสนุน 
1. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอน 
2. พัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา 
ให้สูงข้ึน 
3. พัฒนาการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจํา 
4. พัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อนํามา 
ใช้ในการเรียนการสอน 
5. พัฒนางานวิจัยของอาจารย์ประจํา 
 

 
1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้    
คณาจารย์พัฒนาโดยบูรณาการ
ตามพันธกิจทีก่ําหนดไว้  
2. ส่งเสรมิให้อาจารย์ประจํา
ศึกษาต่อในระดับทีส่งูกว่า 
3. ส่งเสรมิให้อาจารย์ทําผลงาน 
ทางวิชาการเพือ่ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ 
4. สนับสนุนให้อาจารย์พฒันา
วิชาชีพเพื่อนํามาใช้ในการเรียน 
การสอน 
5. ส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวจิัย
ทุกป ี

 
1. อาจารย์ผูส้อนต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  
โดยเน้นหัวข้อทีเ่กี่ยวข้อง 
2. อาจารย์ทีส่ําเร็จการศึกษา 
ในระดับปริญญาเอก 
3.อาจารย์ที่ได้ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 
4. ผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ 
5. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่

ด้านนักศึกษา 
1. การให้คําปรึกษาในด้านการเรียน 
การสอน และปญัหาต่างๆ 
2. ทักษะวิชาชีพเชิงช่าง 

 
1. แต่งต้ังอาจารย์ทีป่รึกษา 
แต่ละช้ันปีสร้างกลุ่มไลน์เพือ่
เป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร 
2. ฝึกฝนทกัษะเชิงช่างให้กับ 
นักศึกษาโดยเน้นทักษะงานไม้ 
งานเหล็กและ งานเฟอร์นิเจอร์  

 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่ออาจารย์ทีป่รกึษา 
2. ผลงานที่สามารถนํามา 
จัดแสดงได้ 

ด้านทรัพยากร/สิ่งสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอน 
1. มีห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ  
ห้องเก็บผลงานและห้องแสดง
นิทรรศการ 
2. จัดหาและปรบัปรุงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน 
3. จัดหาพื้นที่ Co working Space  

 
 
1. จัดทํางบประมาณเพื่อ
ปรับปรงุโรงงานไมเ้ป็นอาคาร
ปฏิบัติการของสาขาวิชา 
2. จัดทํางบประมาณเพื่อ
ปรับปรงุและซื่ออปุกรณ์เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนทั้งโรงงาน

 
 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่ใช้งานและสิ่งสนับสนุนงาน
โรงงานไม ้
2.ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การใช้งานห้อง  
Co Working Space   
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
ให้นักศึกษา ไม้และห้องปฏิบัติการ  

(Studio Work Shop) 
3. จัดทํางบประมาณเพื่อ
ปรับปรงุพื้นทีอ่าคาร 3  ช้ัน 2 
เป็นหอ้งเพื่อให้นักศึกษาทํางาน
ภายในห้องได้และภายในจะ
ประกอบด้วยสิง่อํานวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น ปรินทเ์ตอร์ 
คอมพิวเตอร์ พื้นที่น่ังทํางาน 



16 
 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ                      

โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ จะมีระยะเวลาศึกษา  ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ได้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กบัภาคการศึกษาภาคปกติ ซึ่งมรีะยะเวลาในการศึกษาเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    - ไม่ม ี- 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
    ภาคการศึกษาที่  1    เดือนสงิหาคม - ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาที่  2    เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน       เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าทุกสายวิชา หรอื 

        2.  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทกุสาขาวิชา หรือ  
      3.  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ

สถาปัตยกรรมภายใน ตกแต่ภายใน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
ออกแบบเครื่องเรือน  เคหะภัณฑ์  และ/หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิตจาก
หลักสูตร 5 ปี ทั้งน้ีผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามคําแนะนําของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

       4. คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาแล้วให้อยู่ในดุลยพนิิจของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร   
  2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  

   ปัญหาจากความแตกต่างด้านพื้นฐานการศึกษาของนักศึกษาที่จบจากมัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งมีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องเรียนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม และดูแลตนเอง 
  2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลา  

2. จัดโครงการปรับพื้นฐานการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมภายในสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1  
ทุกคน  

3. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าที่สอดส่องดูแล  ตักเตือน
ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา 

 



                 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2  30 30 30 30 30 
ช้ันป&ท่ี 3   30 30 30 30 
ช้ันป&ท่ี 4    30 30 30 
ช้ันป&ท่ี 5     30 30 

รวม 30 60 90 120 150 180 
คาดว%าจะสำเร็จการศึกษา - - - - 30 30 

   

 2.6 งบประมาณตามแผน  
     2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน6วย:บาท)        

รายละเอียดรายรับ 
ป<งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ค8าบำรุงการศึกษา 660,000 1,320,000 1,650,000 1,980,000 2,640,000 3,300,000 
ค8าลงทะเบียน 432,000 864,000 1,080,000 1,296,000 1,728,000 1,771,200 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 144,000 288,000 360,000 423,000 576,000 720,000 
รายรับอ่ืนๆ 108,000 216,000 324,000 432,000 540,000 648,000 

รวมรายรับ 1,344,000 2,688,000 3,414,000 4,131,000 5,484,000 6,439,200 
 

 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)      

รายละเอียดรายจ%าย 
ป<งบประมาณ  

2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบดำเนินการ       
1. ค8าใชRจ8ายบุคลากร  297,000 311,850 327,443 347,815 361,005 658,005 
2. ค8าใชRจ8ายดำเนินงาน 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 
3. ทุนการศึกษา       
4. รายจ8ายระดับมหาวิทยาลัย 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 

รวม (ก) 847,000 1,411,850 1,977,443 2,547,815 3,111,005 3,958,005 

ข. งบลงทุน       
ค8าครุภัณฑX 300,000 750,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000 1,750,000 

รวม (ข) 300,000 750,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000 1,750,000 
รวม (ก) + (ข) 1,147,000 2,161,850 2,977,443 3,797,815 4,611,005 5,708,005 

จำนวนนักศึกษา 30 60 90 120 150 150 

ค%าใชQจ%ายต%อหัวนักศึกษา 38,233 36,030 33,082 31,648 30,740 38,053 

 

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อคนต่อปี 34,000 บาท (สามมหม่ืนสีพันบาทถ้วน)  

17 
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2.7  ระบบการศึกษา 
      ; แบบช้ันเรยีน 
 � แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นหลกั 

� แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
� แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
� แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
� อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 นัก ศึกษาสามารถเทียบ โอนหน่วยกิ ต   ราย วิชาและการลงทะ เบียน เรี ยน 

ข้ามมหาวิทยาลัยได้  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
ว่าด้วย  การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550 
 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  161    หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  กระทรวงศึกษาธิการ  ดังน้ี  
         1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า       30        หน่วยกิต 

 1.1  กลุ่มสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสาตร ์    6        หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มภาษา                   12        หน่วยกิต 
1.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์      6        หน่วยกิต 
1.4  กลุ่มบูรณาการ                     6         หน่วยกิต 

2.   หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า          118      หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาหลัก                     46     หน่วยกิต   
2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐาน                 30     หน่วยกิต 
2.3  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี                  24     หน่วยกิต 
2.4  กลุ่มวิชาสนับสนุน                  18     หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า            6     หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        7     หน่วยกิต 
 

3.1.3  รายวิชา  
         1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

1.1  กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
        วิชาบังคับ    3    หน่วยกิต 

00-12-001 การพัฒนาบุคลกิภาพ 
Personality Development 
 

3(3-0-6) 
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   วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มสังคมศาสตร์หรือกลุ่มมนุษยศาสตร ์  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต ดังน้ี 
    รายวิชาสังคมศาสตร ์

00-11-001 สังคมกบัเศรษฐกิจ 
Society and Economics 

3(3-0-6) 

00-11-002 สังคมกบักฎหมาย 
Society and Law 

3(3-0-6) 

00-11-003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 
Introduction to Sociology and Anthropology 

3(3-0-6) 

00-11-004 ความเป็นพลเมอืง 
Citizenship 

3(3-0-6) 

00-11-005 การเมืองการปกครองของไทย  
Thai Politics and Government 
 

3(3-0-6) 

    รายวิชามนุษยศาสตร ์
00-12-002 ไทยศึกษา 

Thai Studies 
3(3-0-6) 

00-12-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า 
Information Technology and Searching Skills 

3(2-2-5) 

00-12-004 ศาสนาเพื่อสันติสุข 
Religions for Peace 

3(3-0-6) 

00-12-005 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน   
Psychology in Daily Life 

3(3-0-6) 

00-12-006 จิตวิทยาสังคมประยุกต์ 
Applied Social Psychology 

3(3-0-6) 

00-12-007 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่  
Psychology for Modern Life 

3(3-0-6) 

00-12-008 มนุษย์กับทกัษะการคิด 
Humans and Thinking Skills 

3(2-2-5) 

00-12-009 วรรณคดีไทยนิยม  
Thai Literature Appreciation 

3(3-0-6) 

00-12-010 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกบัสงัคมไทย 
Contemporary Thai Literature and Thai Society 

3(3-0-6) 

00-12-011 นันทนาการในชีวิตประจําวัน 
Recreation in Daily Life 

3(2-2-5) 
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   1.2  กลุ่มภาษา   ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
     วิชาบังคับ    9    หน่วยกิต 

00-22-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 
English for Study Skills  

3(2-2-5) 

00-22-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

00-22-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 
English for Presentation  
 

3(2-2-5) 

  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 
    ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มภาษาไทย หรือกลุม่ภาษาอังกฤษ  หรอื 
กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต ดังน้ี 
    รายวิชาภาษาไทย 

00-21-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

00-21-002 วาทศิลป์และเทคนิคการนําเสนอ  
Rhetoric and Presentation Techniques 

3(2-2-5) 

00-21-003 ศิลปะการรบัสาร 
Art of Receiving Messages 

3(3-0-6) 

00-21-004 ศิลปะการเขียน 
Art of Writing 
 

3(3-0-6) 

     รายวิชาภาษาอังกฤษ 

    

00-22-004 ภาษาอังกฤษสําหรบัสถานประกอบการ   
English for Workplace 

3(3-0-6) 

00-22-005 ภาษาอังกฤษสําหรบัการสอบวัดมาตรฐาน 
English for Standardized Tests 

3(3-0-6) 

00-22-006 ภาษาอังกฤษสําหรบัการเดินทาง   
English for Travelling 

3(3-0-6) 

00-22-007 
 

00-22-008 

ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 
English for Entertainment 
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
Academic English Reading 

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

00-22-009 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
English Reading in Daily Life 

3(3-0-6) 

00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
English Writing in Daily Life 

3(3-0-6) 
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รายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
00-23-001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

00-23-002 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 
Chinese for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-003 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ 
Japanese for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-005 ภาษาเกาหลเีพื่อการสือ่สาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-006 ภาษาเกาหลเีพื่องานอาชีพ  
Korean for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-007 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร   
Russian for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-008 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ 
Russian for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-009 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การสื่อสาร   
French for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-010 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่งานอาชีพ 
French for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-011 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
Khmer for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-012 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ  
Khmer for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-014 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ 
Burmese for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-016 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ 
Vietnamese for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-017 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร   
Lao for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-018 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ 
Lao for Careers 
 

3(3-0-6) 
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00-23-019 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสือ่สาร 
Bahasa for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-020 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ  
Bahasa for Careers 
 

3(3-0-6) 

   1.3  กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
   วิชาบังคับ   3   หน่วยกิต 

00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทลั 
Information Technology in Digital Era 
 

3(2-2-5) 

    วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
    ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต ดังน้ี 
    รายวิชาคณิตศาสตร ์

00-31-002 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 
Mathematics and Statistics in Daily Life 

3(2-2-5) 

    รายวิชาวิทยาศาสตร ์
00-32-001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้มกบัชีวิต 

Science, Technology and Environment for Life 
3(3-0-6) 

00-32-002 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง 
Pet Value 

3(3-0-6) 

00-32-003 การแก้ปญัหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
Scientific Problem Solving 

3(3-0-6) 

00-32-004 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย 
Sport Sciences for Exercise 

3(2-2-5) 

00-32-005 การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ   
Exercise for Health 
 

3(2-2-5) 

   1.4  กลุ่มบูรณาการ   ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ   3   หน่วยกิต 

00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคม   
Life and Social Skills 
 

3(2-2-5) 

  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
    ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังน้ี 
    รายวิชาบูรณาการ   

00-41-002 มหัศจรรย์แห่งบัว 
Amazing Waterlily and Lotus 

3(3-0-6) 

00-41-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง 
Nature of  the  Whole 

3(3-0-6) 
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00-41-004 วิถีชุมชน 
Community Ways 

3(3-0-6) 

00-41-005 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

00-41-006 ภาคตะวันออกศึกษา 
Eastern Region Studies 

3(3-0-6) 

00-41-007 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย 
Contemporary World Affairs 

3(3-0-6) 

00-41-008 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา 
Systems Thinking and Problem Analysis 

3(2-2-5) 

00-41-009 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร ์
Thai Literature and Film 

3(3-0-6) 

00-41-010 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
Ways of Living in the Digital Era 

3(2-2-5) 

 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 118  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
      2.1  กลุ่มวิชาหลัก  46  หน่วยกิต  ให้ศึกษารายวิชาต่อไปน้ี 
07-41-101 
 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 
Interior Architecture Design 1 

4(1-6-5) 
 

07-41-202 
 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 
Interior Architecture Design 2 

4(1-6-5) 
 

07-41-203 
 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 
Interior Architecture Design 3 

4(1-6-5) 
 

07-41-304 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 
Interior Architecture Design  4 

4(1-6-5) 

07-41-305 
 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 
Interior Achitecture Design  5 

6(1-10-7) 

07-41-406 
 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 
Interior Architecture Design 6 

6(1-10-7) 

07-41-407 
 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 
Interior Architecture Design 7 

6(1-10-7) 

07-41-408 
 

การเตรียมวิทยานิพนธ์ 
Thesis Preparation 

3(3-0-6) 

07-41-509 
 

วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน 
Thesis in Interior Architecture 

9(0-18-9) 
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2.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  30  หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปน้ี 
07-42-101 
 

ภาพร่างและเทคนิคการแสดงแบบ 
Sketch Drawing and Presentation Techniques  

3(1-6-4) 
 

07-42-102 
 

พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
Introduction to Interior Architecture Design 

3(1-4-4) 
 

07-42-103 
 

การเขียนแบบเบื้องต้น 
Basic  Drafting  

3(1-6-4) 
 

07-42-104 
 

การยศาสตร์เพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน 
Ergonomics for Interior Architecture  

3(2-2-5) 

07-42-205 การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม   
Architectural Structure Drafting 

3(1-4-4) 
 

07-42-206 พื้นฐานงานช่างไม้           
Introduction to Carpentry 

3(1-4-4) 
                                     

07-42-207 การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 
Analysis of Interior Architecture History 

3(3-0-6)               

07-42-209 
 

การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1 
Interior Architecture Structure Drafting 1 

3(1-4-4) 
 

07-42-308 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยและการตกแต่ง   
History of Thai Architecture and  Decoration 

3(3-0-6)  
               

07-42-310 การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2 
Interior Architecture Structure Drafting 2 

3(1-4-4) 

  

2.3  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  24  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชา ดังต่อไปน้ี 
07-43-201 
 

ปฏิบัติการงานเครื่องเรือนพื้นฐาน   
Intro Furniture Workshop 

3(1-4-4) 
 

07-43-302 
 

ปฏิบัติการงานเครื่องเรือนสมัยใหม่  
Modern Furniture Workshop  

3(1-4-4) 
           

07-43-304 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 
Materials and Equipments for Interior Architecture 

3(3-0-6) 
 

07-43-305 
 

งานระบบภายในอาคาร 
System  in Building 

3(3-0-6) 
 

07-43-306 
 

การออกแบบแสงสว่างสําหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
Lighting Design for Interior Architecture 

3(2-2-5) 
 

07-43-307 
 

เทคโนโลยีการสร้างแบบจําลอง  
 Model Technology 

3(1-4-4) 
 

07-43-403 
 

ปฏิบัติการงานสถาปัตยกรรมภายใน     
Interior Architecture Workshop  

3(1-4-4) 
 

07-43-408 ระบบโครงสร้างอาคารสมัยใหม ่
Modern  Building  Structure  System 

3(3-0-6) 
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2.4 กลุ่มวิชาสนับสนุน   18  หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปน้ี 
โดยให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาสนับสนุน จากรายวิชาดังต่อไปน้ี    

          

07-44-201 
 

ภูมิสถาปัตยกรรมข้ันพื้นฐาน 
Introduction to Landscape Architecture 

3(2-2-5) 
 

07-44-202 
 

แนวความคิดในการออกแบบ  
Design Concepts   

3(3-0-6) 

07-44-303  คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบ 1 
Computer-aided Design and Drafting 1 

3(2-2-5) 

07-44-304 
 

 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบ 2 
 Computer-aided Design and Drafting 2 

3(2-2-5) 

07-44-405 
 

การประมาณราคาและการบริหารงานกอ่สร้างสถาปัตยกรรมภายใน  
Cost  Estimation  and  Interior  Architecture Construction 
Management 

3(3-0-6) 

07-44-406 
 

การประกอบวิชาชีพและกฏหมาย 
Professional Practice and Law 

3(3-0-6) 

07-44-407 
 

สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน 
Interior  Architectural Seminar 

3(3-0-6) 

07-44-408 ความเช่ือสําหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม.                              
Belief for Architecture Design 

 

07-44-409 
 

การทํารายละเอียดโครงการงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  
Interior Architectural Design Programming 

3(3-0-6) 

07-44-410     คอมพิวเตอรก์ราฟฟิกเพือ่งานสถาปัตยกรรมภายใน       
Computer Graphic for Interior Architecture 

3(1-4-4) 

07-44-411     การจัดการภูมิทัศน์ภายในอาคาร  
Management of Landscape in Building 

3(1-4-4) 

07-44-412 การถ่ายภาพเพื่องานสถาปัตยกรรม  
Photography for Architecture 

3(1-4-4) 

07-44 -413 การอนุรกัษ์สถาปัตยกรรม  
Architectural  Heritage 

3(1-4-4) 
 

07-44-414 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถ่ิน 
Thai Vernacular Architecture 

3(1-4-4) 

   
 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใดๆทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ต้องไม่ซ้ํา
กับวิชาในแผนการศึกษาของสานาน้ัน  ๆ
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 4.  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต 
07-45-496     เตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษา  

Prepearation for Co-operative Education 
1(0-2-1) 

07-45-497 สหกจิศึกษา  
Co-operative Education 

6(0-40-0) 

หรือ   
07-45-496     เตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษา  

Prepearation for Co-operative Education 
1(0-2-1) 

07-45-498 การเรียนรูอ้ิสระ 
Independent Study 

6(0-40-0) 

หรือ   
07-45-496     เตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษา 

Prepearation for Co-operative Education 
1(0-2-1) 

07-45-499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝกึอบรมต่างประเทศ 
Overseas Study, Training or Internship 

6(0-40-0) 
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 ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
 

                             คณะ 
                             กลุ่มวิชา / สาขาวิชา 
                             ปีท่ีควรศึกษา 
                             ลําดับวิชา 
   
        XX  -  XX  -  XXX 
      1 2     3 4    5 6 7   
        

 ตําแหน่งท่ี 1 –  2   แทน คณะ 
  00 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 01 - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 02 - คณะเทคโนโลยีสังคม 
 03 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
 04 - คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 05 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 06 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 07 - คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 08 - คณะศิลปศาสตร ์
 09 - สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
 10 - คณะสัตวแพทยศาสตร ์
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 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตําแหน่งท่ี 1 - 2    แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
 แทนด้วยตัวเลข  07 
 

ตําแหน่งท่ี 3 แทนลําดับสาขาวิชา 
 ในโครงสร้างของหมวดวิชาเฉพาะมี 1 กลุ่มวิชา โดยใช้ตัวเลขแทนลําดับกลุ่มวิชา 
ตามลําดับดังน้ี 
 4 แทน กลุ่มวิชาสาขาวิชา    
ตําแหน่งท่ี 4   แทนลําดับกลุ่มรายวิชา 
  กลุ่มรายวิชา   หมายถึง  รายวิชาต่างๆ ทีจ่ัดเป็นกลุม่รายวิชาย่อยภายในกลุ่มวิชา
หน่ึงๆ โดยใช้ตัวเลขกลุ่มรายวิชาตามลําดับดังน้ี 
00-41-XXX แทนลําดับกลุ่มรายวิชาหลกั 
00-42-XXX แทนลําดับรายวิชาพื้นฐาน 
00-43-XXX แทนลําดับรายวิชาเทคโนโลยี 
00-44-XXX แทนลําดับรายวิชาสนับสนุน  
00-45-XXX แทนลําดับรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 

ตําแหน่งท่ี 5  แทนปีท่ีควรศึกษา 
  ปีที่ควรศึกษา  หมายถึง   การกําหนดช้ันปีที่ควรศึกษา  โดยรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะระบุปทีี่ควรศึกษา  แทนด้วยตัวเลข  1-5   
 

ตําแหน่งท่ี 6 - 7  แทนลําดับวิชา 
   เป็นตัวเลขที่แสดงลําดับที่ของรายวิชาในแต่ละกลุม่รายวิชา ซึ่งสามารถอธิบายได้ถึง 99 
รายวิชาจาก  01 - 99 
 

การจัดชั่วโมงเรียน 
  ในการจัดช่ัวโมงเรียน   ได้พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่สามารถเกิดข้ึนได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน  ดังน้ัน  ช่ัวโมงเรียนของนักศึกษา
มีดังน้ี 
 1. เวลาการเรียนรู้ของนักศึกษามี  3  ลักษณะ 
  1.1  ช่ัวโมงทฤษฎี 
  1.2  ช่ัวโมงปฏิบัติ 
  1.3  ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
 2. เวลาที่นักศึกษาใช้เพือ่การศึกษาประมาณสัปดาห์ละ 45 – 60 ช่ัวโมง ระบุได้ดังน้ี 
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ความหมายเลขแสดงหน่วยกิต 
 

                                หน่วยกิต 

       ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 

 ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 

                      ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
   

                  X  (X – X - X) 
 
 การนับหน่วยกิต 
 การนับหน่วยกิตให้ถือเกณฑ์  ดังน้ี 
 1.  ช่ัวโมงเรียนทฤษฎี  1  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  เท่ากับ 1   หน่วยกิต 

2.  ช่ัวโมงเรียนปฏิบัติการในห้องเรียน ห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ   2-3 ช่ัวโมง 
 3.  ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง เท่ากับ   2 x (หน่วยกิตทฤษฎี) + หน่วยกิตปฏิบัติ 
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3.1.4  ตารางแสดงแผนการศึกษา  
แผนการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
ในแต่ละภาคการศึกษาของปกีารศึกษาต่างๆ  ดังน้ี 

ปีการศึกษาท่ี 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-2x-xxx หมวดศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษา (เลือก) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-22-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(2-2-5) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจทิัล 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ  07-42-101 ภาพร่างและเทคนิคการแสดงแบบ 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ  07-42-102 พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ  07-42-103 การเขียนแบบเบื้องต้น 3(1-6-4) 

รวม 18 
 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-4x-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มสังคมศาสตรห์รือกลุม่มนุษยศาสตร์ (เลือก) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-4x-xxx    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มบูรณาการ (เลือก) 

3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคม 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ  07-41-101 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 4(1-6-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-42-104 การยศาสตร์เพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน 3(2-2-5) 

รวม 16 
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ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  00-12-001 การพัฒนาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-41-202 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 4(1-6-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-42-205 การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-42-206 พื้นฐานงานช่างไม ้ 3(1-4-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-42-207 การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

ภายใน 
3(3-0-6) 

 รวม 16 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-22-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-41-203 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 4(1-6-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ  07-43-201 ปฏิบัติการงานเครือ่งเรือนพื้นฐาน 3(1-4-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-42-209 การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม

ภายใน 1  
3(1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-44-XXX หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาสนับสนุน (เลือก) 

3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-44-XXX หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาสนับสนุน (เลือก) 

3(X-X-X) 

 รวม 19 
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ปีการศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

  00-4X-XXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร(์เลือก) 

3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-41-304 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 4(1-6-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-42-308 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยและการตกแต่ง  3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-43-304 วัสดุและอปุกรณ์ที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-43-307 เทคโนโลยีการสร้างแบบจําลอง 3(1-4-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-44-XXX หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาสนับสนุน (เลือก) 
 3(X-X-X) 

 รวม 19 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 07-41-305 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 6(1-10-7) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-42-310 การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2 3(1-4-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-43-302 ปฏิบัติการงานเครือ่งเรือนสมัยใหม ่ 3(1-4-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-43-305 งานระบบภายในอาคาร 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-43-306 การออกแบบแสงสว่างสําหรบังานสถาปัตยกรรม

ภายใน  
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-44-XXX หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาสนับสนุน (เลือก) 

3(X-X-X) 

 รวม 21 
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ปีการศึกษาท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-22-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-41-406 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 6(1-10-7) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-43-403 ปฎิบัติการงานสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-43-408 ระบบโครงสร้างอาคารสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี xx-xx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 
 รวม 18 

 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ  07-41-407 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 6(1-10-7) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-41-408 การเตรียมวิทยานิพนธ์  3(3-0-6)  
หมวดวิชาเฉพาะ 07-44-XXX หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาสนับสนุน (เลือก) 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-44-XXX หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาสนับสนุน (เลือก) 

3(X-X-X) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี xx-xx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 
หมวดวิชาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
07-45-496     เตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษา   1(0-2-1) 

 รวม 19 
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ปีการศึกษาท่ี 5 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัส
รายวิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 07-45-497 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 หรือ  หรือ  
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 07-45-498 การค้นคว้าอิสระ 6(0-40-0) 
 หรือ  หรือ  
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 07-45-499 การศึกษา หรือ ฝกึงาน หรอื 

ฝึกอบรมต่างประเทศ  
6(0-40-0) 

 รวม 6 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัส
รายวิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 07-41-509 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม
ภายใน 

9(0-18-9) 

 รวม 9 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
00-11-001 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 Society and Economics  
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นโยบายการเงินและการคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Economic concepts, economic development, National   Economic   and 
Social Development Plan, monetary and fiscal policy, economic relations 
between Thai and Global Economy, Philosophy of Sufficiency Economy 
concept 

   

00-11-002 สังคมกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society and Law  
 การกําเนิดข้ึนของสังคม  องค์ประกอบและโครงสร้างสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม

กับกฎหมาย กระบวนการบัญญัติกฎหมายไทย ลําดับช้ันและประเภทของกฎหมายไทย 
กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
Formation of society, components and social structures, relations between 
society and law, process of enacting Thai law, levels and categories of Thai 
law, law in daily life 

   

00-11-003  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Sociology and Anthropology   
 ความหมายของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทฤษฏีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

การจัดระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรม  สถานภาพและบทบาทของสถาบันทางสังคม 
ครอบครัวและศาสนา ประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและ
ปัญหาสังคม 
Meaning of Sociology and Anthropology,  theories of Sociology   and 
Anthropology, social and cultural organization, status and roles of social, 
family and religious institutions ,  demography,  social and cultural changes, 
and social problems 

   

00-11-004 ความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
 Citizenship  
 การเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ความอดทน 

อดกลั้นและความสามัคคี  การทํางานร่วมกับผู้อื่น ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ใน
การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
ความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์
แบบองค์รวม การแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง  ความร่วมมือในการปราบปรามการทจุรติ 
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Being good citizens, having moral, public-minded, responsibility, patient 
and unitary, cooperation, awareness in authorities and duties as Thai and 
Global citizens, understanding about the cultural diversities, knowing 
and undertaking the social change, critical thinking and synthesizing 
integrated knowledge, problem solving and self-development, cooperation to 
preventing corruption 

  

00-11-005    การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  
 ความรู้ทั่วไปและพัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองไทย  เหตุการณ์สําคัญ

ทางการเมือง  การปกครองของไทย  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ การ
เลือกต้ัง การบริหารแผ่นดินทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของภาคประชาชน 
General knowledge and development of Thai politics and government 
systems, important events in Thai politics and government, constitutional 
monarchy regime, political institutions, legislation process, election, central, 
regional and local administration, and people public political participation         

   
00-12-001  การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 Personality Development   
 หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนารูปกาย  การแต่งกาย การปรากฏตัวและมารยาทที่

เหมาะสม การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Principle of personality development, development of physical 
appearance, dressing and manners, strengthening of human relations, 
mental health and adjustment in multicultural society 

   
00-12-002 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  
 ความเป็นมาของชนชาติไทย วิวัฒนาการของสังคม  เศรษฐกิจ  และการปกครองของไทย 

ศาสนา ประเพณีไทย ภาษาวรรณกรรม ทัศนศิลป์ หัตถกรรมไทย นาฏศิลป์ไทยและ
ดนตรีไทย มรดกทางภูมิปัญญา  ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม  และความ
ตระหนักในคุณค่าความเป็นไทย 
Background of Thai nation, evolution of social economy and Thai 
government, religion, traditions, language, literature, visual arts, crafts, Thai 
dance and music, wisdom heritage, variety of arts and culture, and 
awareness of Thai value 
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00-12-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 3(2-2-5) 
 Information Technology and Searching Skills  
 ความสําคัญของสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งบริการสารสนเทศ ระบบการ

จัดสารสนเทศ การใช้งานและเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นสารสนเทศประเภท
ต่างๆ  การใช้โปรแกรมห้องสมุดเพื่อสืบค้นสารสนเทศการนําเสนอสารสนเทศจาก
การศึกษาค้นคว้า  จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Importance of information technology, information resources, information 
service sources, information management system, applications and 
technical information retrieval from electronic databases, searching 
informations via the Internet, using  OPAC  for information retrieval, 
presentions from the study, and intellectual property ethics 

   
00-12-004 ศาสนาเพ่ือสันติสุข 3(3-0-6) 
 Religions for Peace  
 ความรู้เกี่ยวกับศาสนา องค์ประกอบของศาสนา หลักปฏิบัติ  และวิธีคิดตามเหตุผล

ทางศาสนา การประยุกต์หลักศาสนาเพื่อสร้างความร่วมมือ  และสันติสุขในสังคม 
General knowledge about religions, elements of religions, practices and 
religious rational thinking, application of religions for cooperation and peace 

   
00-12-005 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
 Psychology in Daily Life  
 พื้นฐานทางจิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์   

การรบัรู้   การเรียนรู้   การตระหนักรู้  และเห็นคุณค่าในตนเอง การวิเคราะห์ความเหมือน
และความแตกต่างของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ความขัดแย้งทางจิตและการปรับตัว 
จิตวิทยากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
Fundamental concepts of psychology and human behavior, influencing 
factors for human development, perception, self-esteem, analysis of 
similarity and differences of individual social interaction, individual 
differences, mental conflict, and adjustment in daily life 

   
00-12-006 จิตวิทยาสังคมประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied Social Psychology  
 ความหมายความสําคัญ และขอบข่ายของจิตวิทยาสังคม ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม 

โครงสร้างทางสังคม  พฤติกรรมสังคม อิทธิพลทางสังคม การรับรู้ทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม ภาวะผู้นํา การช่วยเหลือ การร่วมมือ การแข่งขัน การขัดแย้ง ความก้าวร้าว 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แรงจูงใจทางสังคมเพื่อการทํางาน อิทธิพลทางสังคมต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ 
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Meaning, importance and scope of social psychology, social psychology 
theories, social structures, social behaviors, social influences, social 
perceptions, socialization, leadership, cooperation, competition, conflict, 
interpersonal relation, social motivation for working, social influences to 
change human behaviors 

   
00-12-007 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
 Psychology for Modern Life  
 การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี การเข้าใจและควบคุมอารมณ์ ความฉลาด

ทางอารมณ์ การฝึกสมอง การหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเรียน การเสริมสร้าง
และการเห็นคุณค่าในตนเอง การปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่ การรักษาความรักและ
ความสุขในชีวิตสมัยใหม่  และการเป็นพลเมืองดีในโลกสมัยใหม่ 
Maintaining balanced lifestyle for good health, understanding and 
controlling emotions, emotional quotient, brain training, effective 
strategies finding for learning, strengthening self-esteem and adjustment 
to modern society, maintaining affection and happiness in modern life, 
and being good citizens in modern world 

   
00-12-008 มนุษย์กับทักษะการคิด 3(2-2-5) 
 Humans and Thinking Skills  
 ความหมาย ประเภทของการคิด กระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้

เหตุผล ความสําคัญและแนวทางการพัฒนาความคิด การใช้ทักษะการคิดเพื่อการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน   
Meaning, types of thinking, process of human thinking, logic and 
rationalization, importance and guidelines on thinking development, 
application thinking skills as a guideline to solve everyday-life problems 

   
00-12-009 วรรณคดีไทยนิยม 3(3-0-6) 
 Thai Literature Appreciation  
 ประวัติและคุณค่าของวรรณคดีไทย วรรณศิลป์และสุนทรียภาพทางภาษา อิทธิพลของ

วรรณคดีที่มีต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย ความซาบซึ้งในวรรณคดีไทย วรรคทองของ
วรรณคดีไทย วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีไทยที่มีต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน 
History and value of Thai literatures, art of literatures and aesthetics of 
language, influences of literature on culture and way of life, appropriation 
towards Thai literatures, golden words of Thai literatures, analysis of 
value of  Thai literatures on current lifestyle 
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00-12-010 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย 3(3-0-6) 
 Contemporary Thai Literature and Thai Society  
 ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับสภาพสังคมไทยในอดีตและปัจจุบัน การสร้างสรรค์

วรรณกรรม ปรัชญา แนวคิด ค่านิยมและสภาพสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรม คุณค่า
ของวรรณกรรม  การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน 
Relations between literatures towards ancient and current society, 
literary creations, philosophy, concepts, values and social conditions 
appeared in the literatures, value of literature, analysis of value on 
modern lifestyle 

   
00-12-011 นันทนาการในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
 Recreation in Daily Life  
 ความสําคัญของนันทนาการกับคุณภาพชีวิต ความหมายและขอบข่ายของนันทนาการ  

การเลือกนันทนาการในชีวิตประจําวัน  การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับ
การพัฒนา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
Importance of recreation and quality of life, meaning and scope of 
recreation, choosing daily recreation, appropriate recreations 

   
00-21-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 Thai for Communication  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร ลักษณะของภาษาไทย  ทักษะการฟัง  การอ่าน  

การพูด  และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
Basic knowledge about communication, characteristics of Thai language, 
listening, reading, speaking and writing skills of Thai Language to 
communicate effectively 

   
00-21-002 วาทศิลป์และเทคนิคการนําเสนอ 3(2-2-5) 
 Rhetoric and Presentation Techniques  
 พื้นฐานการพูด หลักวาทศิลป์ จริยธรรมในการพูด การเตรียมพูด การปฏิบัติการพูด  

เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  การพูดโดยใช้สื่อประกอบเทคนิค  การนําเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ  
Basic of speaking, principles of rhetoric, ethics of speech, speech 
preparation, speaking practice for various purposes, using media 
presentation  for speech, technical presentations efficiently 
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00-21-003 ศิลปะการรับสาร 3(3-0-6) 
 Art of Receiving Messages  
 ความหมายและความสําคัญของการรับสาร ศิลปะการรับสาร การวิเคราะห์  และ 

การประเมินค่าการฟังและการอ่าน แนวทางแก้ไขปัญหาในการฟังและการอ่าน การฟัง
และการอ่านสารประเภทต่างๆ เพื่อการรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
Meaning and importance of receiving messages, art of receiving 
messages, analysis and evaluation of listening and reading, problem 
solving in listening and reading, listening and reading different types of 
contents to receiving messages effectively 

   
00-21-004 ศิลปะการเขียน 3(3-0-6)  
 Art of Writing  
 ความสําคัญของการเขียน หลักการเขียน กลวิธีการเขียน แนวทางแก้ไขปัญหาในการ

เขียน การเขียนงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
Importance of writing, principles of writing, techniques for writing, 
problem solving in writing, writing in various forms to sending messages 
effectively 

   
00-22-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3(2-2-5) 
 English for Study Skills  
 คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างประโยคพื้นฐาน การใช้พจนานุกรม กลยุทธ์การอ่านและ    

การเขียนที่มีประสิทธิภาพ การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การฝึกปฏิบัติการพูดเพื่อสื่อความ   
และทักษะการนําเสนอข้อมูลข้ันต้น 
Vocabularies, expressions and basic language structures, using 
dictionaries, effective reading and writing strategies, listening for gist, 
practicing of speaking for meaning interpretation, and skill for basic 
English presentation  

   
00-22-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 English for Communication  
 คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างทางภาษาที่ใช้สําหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี

ประสิทธิภาพ การเลือกใช้ภาษาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของตนเอง
และเจ้าของภาษา  
Vocabulary, expressions, and language structures used in communicative 
English speaking; choosing the appropriate language for suitable situations 
with the native and non-native speakers 
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00-22-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(2-2-5) 
 English for Presentation  
 คําศัพท์ สํานวนที่ใช้สําหรับการนําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ การใช้วจนภาษาและ 

อวจนภาษา การใช้สื่อต่างๆ ประกอบการนําเสนองาน การพัฒนาบุคลิกภาพในการ 
สื่อสารเพื่อการนําเสนองาน      
Vocabulary, expressions used in English presentation, using verbal and 
non-verbal language, using media for presentation, enhancing personality 
and communication for presentation 

   
00-22-004 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ   3(3-0-6) 
 English for Workplace  
 คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ การสื่อสาร

ภายในองค์กร การนําเสนอทางวาจาและทางเอกสาร การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน 
Vocabulary, expressions and language structures used in workplace, 
communication in organization, oral and document presentation, job 
application, and job interviewing 

   
00-22-005 ภาษาอังกฤษสําหรับการสอบวัดมาตรฐาน 3(3-0-6) 
 English for Standardized Tests    
 โครงสร้างข้อสอบ  ไวยากรณ์  คําศัพท์  ข้อความ  บทสนทนาและคําพูดที่ปรากฏ 

ในข้อสอบวัดมาตรฐาน กลวิธีต่างๆ สําหรับการทําแบบทดสอบมาตรฐาน  
Test structures, grammar, vocabularies, messages, dialogues and 
statements used in standardized tests, and strategies for doing the 
standardized tests 

   
00-22-006 ภาษาอังกฤษสําหรับการเดินทาง 3(3-0-6) 
 English for Travelling  
 คําศัพท์ สํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้สําหรับการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การสอบถาม  

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรมข้อมูลทั่วไปสําหรับการ
เดินทางภายในประเทศ  และกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน  
Vocabulary, expressions used for travelling, communication, asking for 
and giving information about tourist attractions, art, culture and general 
information about travelling in Thailand and ASEAN countries  

   
00-22-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง   3(3-0-6) 
 English for Entertainment  
 คําศัพท์และสํานวนที่ปรากฏในบทเพลง นวนิยาย ภาพยนตร์และสื่อต่างๆ  

การวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาเพื่อการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน  
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Vocabulary and expressions appeared in songs, novels, movies,  
and media, and analyzing language structure 

   
00-22-008 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English Reading  
 การหาความหมายของคําศัพท์ สํานวนที่ปรากฏในเอกสารเชิงวิชาการ  กลวิธีการอ่าน  

เอกสารเชิงวิชาการ   การพัฒนาศักยภาพการอ่านเชิงวิชาการ   
Finding out the meaning of vocabulary, expressions appeared in 
academic documents, strategies for academic reading, development of 
the academic reading’s ability 

   
00-22-009 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English Reading in Daily Life  
 คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในบทอ่านประเภทต่างๆ ที่ปรากฏใน

ชีวิตประจําวัน 
Vocabulary, expressions and language structures appeared in various  
reading works in daily life  

   
00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English Writing in Daily Life  
 ชนิดของประโยคในภาษาอังกฤษ งานเขียนรูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏในชีวิตประจําวัน  

ฝึกฝนการเขียนแบบต่างๆ การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
Types of English sentences; various writing styles appeared in daily life, 
practicing to write various styles, and developing the writing skills for 
communication in daily life   

   
00-23-001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 หลักพื้นฐานของภาษาจีน การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน  การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน 
Fundamental of Chinese language, pronunciation, vocabulary, sentences 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading and writing skills in Chinese  
 

00-23-002 ภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
 Chinese for Careers  
 คําศัพท์ สํานวนภาษาจีนที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

Chinese vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
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00-23-003 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
 หลักพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน  การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษาญี่ปุ่น  
Fundamental of Japanese language, pronunciation, vocabulary, sentences 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading and writing skills in Japanese  

   
00-23-004 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
 Japanese for Careers  
 คําศัพท์ สํานวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบ

อาชีพ   
Japanese vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 

   
00-23-005 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
 หลักพื้นฐานของภาษาเกาหลี การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน  การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน  และการเขียนภาษาเกาหลี 
Fundamental of Korean language, pronunciation, vocabulary, sentences 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking,  
reading and writing skills in Korean 

   
00-23-006 ภาษาเกาหลีเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
 Korean for Careers  
 คําศัพท์ สํานวนภาษาเกาหลีที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบ 

อาชีพ 
Korean vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 

   
00-23-007 ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 Russian for Communication  
 หลักพื้นฐานของภาษารัสเซีย การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ 

ในชีวิตประจําวัน  การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน  และการเขียนภาษา
รัสเซีย 
Fundamental of Russian language, pronunciation, vocabulary, sentences,  
and expressions used in daily life, development of listening, speaking,  
reading and writing skills in Russian 
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00-23-008 ภาษารัสเซียเพ่ืองานอาชีพ   3(3-0-6) 
 Russian for Careers  
 คําศัพท์ สํานวนภาษารัสเซียที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบ

อาชีพ 
Russian vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 

   
00-23-009 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 French for Communication  
 หลักพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน  การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน  และการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 
Fundamental of French language, pronunciation, vocabulary, sentences, 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading and writing skills in French 

   
00-23-010 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
 French for Careers  
 คําศัพท์ สํานวนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบ

อาชีพ 
French vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 

   
00-23-011 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 Khmer for Communication  
 หลักพื้นฐานของภาษาเขมร การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน  การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน  และการเขียนภาษาเขมร 
Fundamental of Khmer language, pronunciation, vocabulary, sentences, 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading and writing skills in Khmer 

   
00-23-012 ภาษาเขมรเพ่ืองานอาชีพ   3(3-0-6) 
 Khmer for Careers  
 คําศัพท์ สํานวนภาษาเขมรที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

Khmer vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
   
00-23-013 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Burmese for Communication  
 หลักพื้นฐานของภาษาพม่า การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน  การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษาพม่า 
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Fundamental of Burmese language, pronunciation, vocabulary, sentences,  
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading 
and writing skills in Burmese 

   
00-23-014 ภาษาพม่าเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
 Burmese for Careers  
 คําศัพท์ สํานวนภาษาพม่าที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

Burmese vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
   
00-23-015 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Vietnamese for Communication  
 หลักพื้นฐานของภาษาเวียดนาม การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน  และการเขียนภาษาเวียดนาม 
Fundamental of Vietnamese language, pronunciation, vocabulary, sentences, 
and expressions used in daily life, development of listening,  speaking, 
reading and writing skills in Vietnamese 

   
00-23-016 ภาษาเวียดนามเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
 Vietnamese for Careers  
 คําศัพท์  สํานวนภาษาเวียดนามที่ ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมใน 

การประกอบอาชีพ 
Vietnamese vocabulary, expressions used in various careers for job 
preparation 

  
 

 

00-23-017 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 Lao for Communication  
 หลักพื้นฐานของภาษาลาว การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน  การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษาลาว 
Fundamental of Lao language, pronunciation, vocabulary, sentences and 
expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading and 
writing skills in Lao 

   
00-23-018 ภาษาลาวเพ่ืองานอาชีพ   3(3-0-6) 
 Lao for Careers  
 คําศัพท์ สํานวน ภาษาลาวที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบ 

อาชีพ 
Lao vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
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00-23-019 ภาษาบาฮาซาเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Bahasa  for Communication  
 หลักพื้นฐานของภาษาบาฮาซา การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ 

ในชีวิตประจําวัน  การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การอ่านและการเขียนภาษาบาฮาซา 
Fundamental of Bahasa language, pronunciation, vocabulary, sentences, 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading, and writing skills in Bahasa 

   
00-23-020 ภาษาบาฮาซาเพ่ืองานอาชีพ   3(3-0-6) 
 Bahasa for Careers  
 คําศัพท์ สํานวนภาษาบาฮาซาที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบ 

อาชีพ 
Bahasa vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 

   
00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Information Technology in Digital Era  
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันและแนวโน้มเทคโนโลยี ส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร การใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
ภัยคุกคาม และความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต  ความรู้ เกี่ยวกับวิศวกรรมสังคม  
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการและโปรแกรมประยุกต์
ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เทคนิคการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การถ่ายโอน
ข้อมูลและใช้งานข้อมูลร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย การสํารองและกู้คืนข้อมูล  
The utilization of information technology in daily life and technology 
trends, computer components and communication equipment, the use 
of application software, basic computer networking concepts, Internet 
security and threat, knowledge of social engineering, information technology’s 
legal and ethical issues, Internet services and Internet applications, 
Internet search techniques, Data transfer and data sharing through the 
network, Data backup and data recovery 

   
00-31-002 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
 Mathematics and Statistics in Daily Life  
 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้กับชีวิตประจําวัน  การวัดและหน่วยการวัด  

พื้นที่และปริมาตร  อัตราส่วน  สัดส่วนและร้อยละ  คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น  การใช้
สถิติสําหรับอธิบายเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่างๆ  การอธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่
แน่นอนด้วยความน่าจะเป็น  ระเบียบวิธีสถิติข้ันพื้นฐาน  การใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์
สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  การใช้ประโยชน์จากข้อสรุปที่ได้จากระเบียบวิธีทางสถิติ 
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The application of mathematics and statistics in daily life, Measurement 
and units of measurement, area and volume, ratio, proportions and 
percent, the basics of financial mathematics, explaining causes and 
outcomes of phenomena with statistics, explaining stochastic 
phenomena with probability, fundamental statistics methodologies, the 
use of application software for statistics data analysis 

   
00-32-001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Science, Technology and Environment for Life  
 ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมกับชีวิต ผลกระทบของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการดํารงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Relations between science, technology, environment and life, science and 
technology’s impact on livelihood, applying of science and technology for 
improving quality of life   

   
00-32-002 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 Pet Value  
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง คุณค่าของสัตว์เลี้ยง ปัจจัยและสิ่งแวดล้อม  

ที่ทําให้เกิดพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โรคของสัตว์
เลี้ยงสู่คน การเลือกและดูแลสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสม 
Relations between human and pet,pet value, factor and environment 
causing the behavior of pet, tradition and culture relating to pet, 
zoonosis,  selection and proper pet care 

   
00-32-003 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Scientific Problem Solving  
 ข้อมูลชนิดนามธรรมพื้นฐาน การสร้างข้อมูลนามธรรม ข้ันตอนวิธีพื้นฐานสําหรับ  

แก้ปัญหา การใช้แผนภาพความคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างสมมติฐาน  
การวิจัยข้อมูลเบื้องต้น 
Basic abstract data, abstract data creation, basic algorithm for solving 
problem,  mind map usage, scientific process, hypothesis defining, 
preliminary data research 

   
00-32-004 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 
 Sport Sciences for Exercise  
 ความหมายและความสําคัญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา กายวิภาคศาสตร์  และ

สรีรวิทยา การออกกําลังกาย ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬาร่วมกับเทคนิคเฉพาะทางเพื่อ
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พัฒนาศักยภาพของร่างกาย  การบาดเจ็บจากการกีฬาและกีฬาเวชศาสตร์ โภชนาการ
การกีฬาฝึกปฏิบัติตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
Meaning and importance of sports science, anatomy and physiology of 
exercise, biomechanics and specific techniques to improve physical 
development from injuries and sports medicine, sports nutrition, and  
individual practice 

   
00-32-005 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) 
 Exercise for Health  
 ความรู้ทั่วไปและความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  การประยุกต์หลักการ 

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม  องค์ประกอบ 
ของสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก การฝึกและเสริมสร้างสมรรถภาพ  
ปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเอง 
General knowledge and importance of exercise for health, applying of 
sports science theories to improve physical, mental, spiritual condition 
and society, components of physical fitness and motor fitness, physical 
enhancement; exercise for health for individual appropriation 

   
00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคม   3(2-2-5) 
 Life and Social Skills  
 ปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างแนวคิด  

และเจตคติเพื่อพัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์แนวทางการสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อความสําเร็จ 
ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
Philosophy and principles for living on Sufficiency Economy Concept, 
building concepts and attitude for self-development creatively, guidelines 
for building the quality of life to achieve work effectively, participation in 
volunteer activities  

   
00-41-002 มหัศจรรย์แห่งบัว   3(3-0-6) 
 Amazing Waterlily and Lotus  
 ความหมายและความมหัศจรรย์ของบัว ปรัชญาของบัวในศาสนาและลัทธิต่างๆ 

ความสัมพันธ์ของบัวในทางศิลปะ วรรณกรรม และสถาปัตยกรรม การสร้างสรรค์
ช้ินงานจากความซาบซึ้งในความงามและความมหัศจรรย์ของบัว  
Meaning and amazing of waterlily and lotus, philosophies of waterlily 
and lotus in  religions and other beliefs, relations of waterlily and lotus 
with arts, literature and architecture, creation of artistic works with the  
beauty and the amazing of waterlily and lotus 

   



49 
 

00-41-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 
 Nature of the Whole  
 การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ปัจจัยที่รู้เห็นธรรมชาติตามความ

เป็นจริง  การคิดอย่างเป็นกลางและเช่ือมโยงแนวทางศึกษาจิตสมัยใหม่  สติปัญญา
กับสมองคอมพิวเตอร์ กําเนิดของจักรวาล การสูญพันธ์ุของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สรรพชีวิตสัมพันธ์ การบูรณาการระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร ์
Learning with the internal change, factors revealing the nature truly, neutral 
thinking and linking to the modern mind education concept, intelligence with 
the Central Processing Unit (CPU), cosmogony, extinction of creatures, 
biodiversities, all of life’s relation, integration between religion and science 

   
00-41-004 วิถีชุมชน 3(3-0-6) 
 Community Ways 

ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์  โครงสร้างสังคมและกระบวนการทาง
สังคม วิวัฒนาการของมนุษย์  การต้ังถ่ินฐานของชุมชน  ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง  
วิถีชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
การปรับตัวและการอยู่ร่วมกัน  ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 Meaning and characteristics of human behavior, social structure and 
social process, human evolution, settlement of community, rural and 
urban communities, community ways on sufficiency economy concept,  
community with environmental conservation, adjustment and 
coexistence in society with the diversities of culture 

   
00-41-005 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies  
 ความเป็นมาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์  กฏบัตรอาเซียน  ประชาคม

อาเซียน สมาชิกอาเซียน  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
การเมือง ภูมิศาสตร์  บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก 
Background of ASEAN, ASEAN declaration, vision, ASEAN charter, ASEAN 
communities, ASEAN members, historical background, economy, society 
and culture, politics, geography, ASEAN’s role in global society 

   
00-41-006 ภาคตะวันออกศึกษา 3(3-0-6) 
 Eastern Region Studies  
 การต้ังถ่ินฐานและความเป็นมาของภาคตะวันออกของไทย  จังหวัด  การปกครอง  

เศรษฐกิจ  สังคม  ภูมิศาสตร์  ชุมชน  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาในเขตภาคตะวันออก  
แนวทางการพัฒนาจังหวัดในเขตภาคตะวันออก 
Settlement and background of the East of Thailand, provinces, 
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administration, economy, society, geography, community, culture, and 
wisdom of Eastern religion, The developmental guideline for the east 
provinces 

   
00-41-007 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Contemporary World Affairs  
 การเปลี่ยนแปลงของโลกต้ังแต่อดีตจนถึงในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ทั้งด้าน

การเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  การคิดวิเคราะห์  แก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ด้วยสันติวิธีการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
Changing world from the past until the present and the future trend 
including politics, society, economy, culture, environment, critical analysis, 
problem solving by peaceful method, adaptation in each situation at 
present and in the future 

   
00-41-008 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา 3(2-2-5) 
 Systems Thinking and Problem Analysis  
 ความหมาย หลักการและความสําคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้  

เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหา  การค้นหารูปแบบ  
และความสัมพันธ์ของปัญหา การเช่ือมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจร
การคิดเชิงระบบ การนําหลักการ การคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การ
คิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ  การนําเสนองานเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ 
Definition, principle, and significance, systems thinking with learning 
organization,  systems thinking tools, problems analysis, searching for 
pattern and relations of problems, association of  causes and effects, 
creating causal loop diagram, applying systems thinking to other subjects, 
adapting systems thinking for various problem solving, systems thinking 
presentation 

   
00-41-009 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร ์ 3(3-0-6) 
 Thai Literature and Film  
 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ ความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์    

และวรรณกรรม การอ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ การเปรียบเทียบระหว่างวรรณกรรม
ไทยต้นฉบับ และภาพยนตร์ที่แปรรูปจากวรรณกรรมไทยต้นฉบับ คุณค่าของงาน
วรรณกรรมไทยในสื่อภาพยนตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิต 
Relations between Thai literature and film, difference between film and 
literature, critical literary reading; comparison between original Thai 
literature and film transformed from original literature, value of Thai literary 
in film related to life 
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00-41-010 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Ways of Living in the Digital Era  
 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร  รูปแบบและบทบาทของการสื่อสาร   

ผ่านอินเทอร์เน็ต  การสืบค้น  การวิเคราะห์  และการประเมินค่า  สิทธิและการ
สร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม  และความรับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรม
การสื่อสาร 
The use of computers and communication equipment, Patterns and roles 
of internet communication, Inquiries, Analysis and Evaluation, Right and 
creation, Social awareness of ethical and responsiveness from 
communication behaviors 

   
07-41-101 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 4(1-6-5)  
 Interior Architecture Design 1  
 วิชาบังคับก่อน :   07-42-102  พ้ืนฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
 ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

หลักเกณฑ์และแนวความคิดในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่อยู่อาศัย เรียนรู้
กระบวนการออกแบบที่อยู่อาศัยโดยสมบูรณ์ จนถึงการนําเสนอผลงานออกแบบ  
Theories and Practices of Basic Principles of Interior Architecture Design 
Rules and concepts in residential interior design, Learn the complete 
residential design process, To present the design 

   
07-41-202 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2         4(1-6-5) 
 Interior Architecture Design 2  
 วิชาบังคับก่อน :    07-41-101 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 
 ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในประเภทอาคาร

ชุดพักอาศัย  เน้นกระบวนการออกแบบ  การจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
กระบวนการออกแบบที่อยู่อาศัยโดยสมบูรณ์ จนถึงการนําเสนอผลงานออกแบบ 
Theory and practice of architectural design principles within condominiums, 
Focus on the design process, Layout of living space within the building, 
complete residential design process, To present the design 

   
07-41-203  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3     4(1-6-5) 
 Interior Architecture Design 3  
 วิชาบังคับก่อน :  07-41-202  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 
 ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในประเภทอาคาร 

ลักษณะอาคารพักอาศัยลักษณะพิเศษ จิตวิทยาในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 
ความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอย เน้ือที่ว่างภายในอาคาร และภายนอกอาคารที่พัก
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อาศัย กระบวนการออกแบบโดยสมบูรณ์ จนถึงการนําเสนอผลงานออกแบบ   
Theory and practice of architectural design principles within building 
categories, Special features Psychology in Interior Design Relationship of 
utility Space inside the building And outside the building, Complete 
design process To present the design 

   
07-41-304 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4       4(1-6-5) 
 Interior Architecture Design 4  
 วิชาบังคับก่อน:  07-41-203  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 
 ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในกระบวนการคิด

วิเคราะห์ของการออกแบบ  เน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสถานบริการ
สาธารณะขนาดเล็ก โดยการจัดหาข้อมูลและวางแผนการตกแต่งก่อนการปฏิบัติการ
ออกแบบ จนถึงการนําเสนอผลงานออกแบบ   
Theory and practice of architectural design principles within the 
analytical thinking process of design, The emphasis is on architectural 
design within a small public facility,By supplying information and 
planning decorations before design practice ,To present the design 

   
07-41-305 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5      6(1-10-7) 
 Interior Architecture Design 5 
 ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในกระบวนการคิด

พัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะที่ประกอบกิจการ  คํานึงถึง
ความสัมพันธ์ในด้านจิตวิทยาสภาพแวดล้อมในการออกแบบ ลักษณะของผู้ใช้พื้นที่
และการแก้ปัญหาที่เกิดจากสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สู่แนวทาง
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่สมบูรณ์แบบ จนถึงการนําเสนอผลงานออกแบบ   
Theory and practice of architectural design principles within the thinking 
process of architectural design in public buildings. Consider the 
relationship in psychology, the design environment. Characteristics of 
users, areas and solutions caused by the architecture and other related 
elements. Towards a complete interior architecture design approach. To 
present the design 

   
07-41-406 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6   6(1-10-7) 
 Interior Architecture Design 6  
 ทฤษฎีและการปฏิบัติการกระบวนการคิด การออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร

ประเภทสถานพยาบาล พฤติกรรมผู้ให้และผู้รับบริการสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
ภายในอาคาร จิตวิทยาการออกแบบ งานระบบภายในอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคาร  
สู่แนวทางการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายในที่สมบูรณ์และการนําเสนอผลงาน 
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Theory and practice of thought processes; Architectural design in the hospital 
building. Behavior and service recipients correspond to the indoor 
environment. Design Psychology Indoor building Building accessories To 
design guidelines Complete internal architecture and presentation 

   
07-41-407  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7       6(1-10-7) 
 Interior Architecture Design 7 
 ทฤษฎีและการปฏิบัติการกระบวนการคิดการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายในสถาน

บริการสาธารณะขนาดใหญ่ พฤติกรรมผู้ให้และผู้รับบริการสอดคล้องกับสาวะแวดล้อม
ภายในอาคาร จิตวิทยาการออกแบบ งานระบบภายในอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคารสู่
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่สมบูรณ์และการนําเสนอผลงาน 
Theory and practice of architectural thinking processes in large public 
service buildings; Behavior and service recipients correspond to the indoor 
environment. Design Psychology Indoor building Building accessories 
Towards a complete interior design approach and presentation 

   
07-41-408 การเตรียมวิทยานิพนธ ์    3(3-0-6) 
 Thesis Preparation  
 วิชาบังคับก่อน:  07-41-304   การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4   และ 

           07-41-305   การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5  และ   
           07-41-406  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6        

 ระเบียบ วิธีดําเนินงานวิทยานิพนธ์ การกําหนดโครงการ หลักการเลือกโครงการและ
ที่ต้ังโครงการ การหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการและกําหนดความต้องการของโครงการ เขียนแผนงานใน
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในภาคปฏิบัติของวิทยานิพนธ์  
Thesis Procedures Project definition Principles of project selection and 
project location, data collection, data collection and analysis. To study the 
feasibility of the project and determine the needs of the project  Write a 
thesis in interior design of the thesis 

 หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
  S  หรือ  พอใจ (Satisfactory) 
  U  หรือ  ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
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07-41-509 วิทยานิพนธท์างสถาปัตยกรรมภายใน      9(0-18-9) 
 Thesis in Interior Architecture  
 วิชาบังคับก่อน:    07-41-407  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7และ 

                       07-41-408  การเตรียมวิทยานิพนธ ์ และ 
   07-45-497  สหกิจศึกษา หรือ 
    07-45-497  การเรียนรู้อิสระ หรือ  

07-45-499  การศึกษา หรือ ฝึกงานทางสถาปัตยกรรมภายใน        
หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ            

  การศึกษาโดยเน้นความรู้ที่ได้จากการศึกษามาตลอดหลักสูตร มาเป็นแนวทางในการทํา
วิทยานิพนธ์ สามารถเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่สนใจ โดยได้รับคําแนะนํา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมภายใน
อย่างสมเหตุสมผล  เช่ือถือได้ สําหรับการเขียนวิทยานิพนธ์และการออกแบบแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ แบบรายละเอียดในงานสถาปัตยกรรมภายใน นําเสนอต่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   
The study focused on the knowledge gained from the study throughout 
the course. As a guide to the thesis. Can offer thesis projects on topics of 
interest. It has been instructed by consultants to research, collect, and 
analyze internally sensible architectural information for thesis writing and 
creative design Detailed in interior architecture. Present to the thesis 
committee 

   
07-42-101 ภาพร่างและเทคนิคการแสดงแบบ  3(1-6-4) 
 Sketch Drawing and Presentation Techniques  
 การวาดภาพ ด้วยเส้นดินสอ จากรูปทรงพื้นฐาน รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงที่มนุษย์

สร้างข้ึน การจัดวางภาพและความสัมพันธ์ของเส้น โครงสร้าง ปริมาตร แสงเงา การ
ระบายสีจากวัตถุที่กําหนดทั้งภายในและภายนอก ด้วยสีนํ้า    
Drawing with pencil lines From the basic shape Natural shape And man-
made shapes Image alignment and correlation of shadow lines Coloring 
from both internal and external objects with watercolors   

   
07-42-102  พ้ืนฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4) 
 Introduction to Interior Architecture Design  
 การออกแบบเบื้องต้น การประยุกต์ทฤษฎีออกแบบพื้นฐานในการออกแบบ

สถาปัตยกรรม  การเขียนภาพร่าง  ทฤษฎีสี  การจัดองค์ประกอบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ  
ศัพท์ของการออกแบบ  รูปทรง  พื้นผิว  ที่ ว่าง เกณฑ์ทางสุนทรียภาพ และการ
ออกแบบระยะสั้นเพื่อเป็นพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
Preliminary design Application of basic design theory in architectural 
design. Sketching, color theory, 2D and 3D composition, terminology of 
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surface design, aesthetics, aesthetics And short-term design as a basis for 
internal architectural design  

   
07-42-103 การเขียนแบบเบ้ืองต้น  3(1-6-4)  
 Basic Drafting   
 การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ  สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ  การใช้เส้น  

การเขียนภาพฉาก  ไอโซเมตริก  การเขียนทัศนียภาพภายในและภายนอก  การเขียน
ตัวอักษรไทย - อังกฤษ  และอารบิค   
Using tools Equipment used in drawing. Symbols in drawing, drawing 
lines, isometric scenes, writing inside and outside scenery. Thai-English 
and Arabic writin 

   
07–42-104 การยศาสตรเ์พ่ืองานสถาปัตยกรรมภายใน  

Ergonomics for Interior Architecture 
3(2–2–5) 
 

 ระบบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ ขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์ การทํางาน 
ของกระดูก และกล้ามเน้ือ เพื่อการเคลื่อนไหว  ลักษณะ ข้อจํากัดในการเคลื่อนไหว
ร่างกายของมนุษย์ เพื่อ นําผลของการศึกษามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน ให้เหมาะสมกับการใช้งานของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
Structural system of the human body Standard size of human Bone 
function And muscles For the movement of limbs in the movement of 
the human body To bring the results of the study as a basis for internal 
architectural design Suitable for human and environmental use 

   
07-42-205  การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
 Architectural Structure Drafting    
 ทฤษฎีและการปฏิบัติการระบบโครงสร้างหลักของงานสถาปัตยกรรม  ฐานราก  เสา คาน 

หลังคา และการเขียนแบบโครงสร้างของงานสถาปัตยกรรม  
Theories and operations of the main structural systems of architectural 
foundations, pillars, roof beams, and architectural structures  

   
07-42-206 พ้ืนฐานงานช่างไม้ 3(1-4-4) 
 Introduction to Carpentry  
 ปฏิบัติการพื้นฐานการไม้ ทฤษฎี วิธีการ ไม้ การปรับแต่งไม้เพื่อพร้อมประกอบงาน

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์การใช้งานของเครื่องมือช่างไม้   ชนิดของไม้ ความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือ 
Basic operations, wood theory, wood methods, wood customization, 
Tools for use in carpentry tools, wood types, tools safety 
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07-42-207 การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6) 
 Analysis of Interior Architecture History  
 วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ ปรัชญา แนวความคิดทางสถาปัตยกรรมตะวันตกและ

ตะวันออก        งานออกแบบและงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง 
ยุคปัจจุบัน ประวัติผลงานนักออกแบบศิลปินในแต่ละยุคอันส่งผลต่อวิวัฒนาการของ
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  
Analyze history, philosophy, concepts of Western and Eastern 
architecture Designing and related artwork Prehistory to the present day 
The history of the artist's work in each era influenced the evolution of 
interior design 

   
07-42-209  การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1   3(1-4-4) 
 Interior Architecture Structure  Drafting  1  
 หลักเกณฑ์โครงสร้างหลักการและวิธีการเขียนแบบโครงสร้างเครื่องเรือน และงาน

ตกแต่งภายใน  การเขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน 
Principles, structure, principles and methods of structural drawing. And 
interior work Building Construction 

   
07-42-308 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรมไทยและการตกแต่ง     3(3-0-6) 
 History of Thai Architecture and Decoration  
 ลักษณะลวดลายทางสถาปัตยกรรมไทย  ศิลปะการตกแต่งและลักษณะของ

ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรมไทย   วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมไทย ส่วนประกอบ
และโครงสร้างรวมถึงระบบการก่อสร้างของบ้านไทยและอาคารไทย แบบประเพณี
นิยม การเขียนลวดลายและรูปแบบการตกแต่งภายในอาคาร  
Thai architectural patterns Art of decoration and characteristics of Thai 
architectural history The evolution of Thai architecture Components and 
structures including the construction of Thai houses and Thai buildings. 
Traditionalism Writing patterns and forms of interior decoration 

   
07-42-310  การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน  2   3(1-4-4) 
 Interior Architecture  Structure  Drafting  2  
 หลักเกณฑ์โครงสร้างหลักการและวิธีการเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 

เพื่องานก่อสร้าง  
Principles, structure, principles and methods of writing internal architectural 
structures for construction work 
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07-43-201 ปฏิบัติการงานเครื่องเรือนพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 
 Intro Furniture Workshop  
 ปฏิบัติในโรงฝึกงานไม้ ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของโรงงานไม้ ฝึกฝนการใช้

เครื่องมือชนิดมือถือและเครื่องมือไฟฟ้า  ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องจักรทางอุตสาหกรรม
งานไม้ ทําเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน  
Practice in a wood workshop Wood factory safety requirements Practice 
using handheld tools and power tools. Practice in industrial machinery. 
Make basic furniture  

   
07-43-302  ปฏิบัติการงานเครื่องเรือนสมัยใหม ่    3(1-4-4) 
 Modern Furniture Workshop  
 ปฏิบัติในโรงงาน การฝึกฝนการใช้เครื่องมือ  ทําการออกแบบ เขียนแบบ และผลิต

ช้ินงานเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
Practice in the factory Practical training in the use of tools to design, 
fabricate and manufacture modern furniture. According to industry standard 

   
07-43-304 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6) 
 Materials and Equipments for  Interior  Architecture  
 คุณสมบัติ ชนิดของวัสดุภายในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

สถาปัตยกรรมภายใน การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงบประมาณ และประโยชน์ใช้
สอย สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมภายใน หลักการพื้นฐานและกฏหมายเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ภายในอาคาร ลิฟท์  บันไดเลื่อน ระบบป้องกันอัคคีภัย และสิ่งสนับสนุนอื่นๆ 
Properties of materials in domestic and foreign Related to interior 
architecture Selection of materials to suit the budget. And useful Consistent 
with the internal architecture. Basic Principles and Laws for Indoor 
Equipment, Elevator Escalators, Fire Protection Systems And other support 

   
07-43-305  งานระบบภายในอาคาร 3(3-0-6) 
 System  in Building  
 ระบบต่างๆ ภายในอาคาร  ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบโครงสร้างของอาคาร  

การออกแบบและเขียนแบบ งานระบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  
Interior systems, electrical systems, sanitation systems Building structure 
Design and Drawing Engineering and architectural systems related to 
interior architecture design 
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07-43-306 การออกแบบแสงสว่างสําหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 3(2-2-5) 
 Lighting Design for Interior Architecture  
 ระบบการให้แสงสว่างภายในอาคารประเภทต่าง ๆ แหล่งกําเนิดแสง ทิศทางของแสง    

การออกแบบและเขียนผังไฟฟ้า   ประโยชน์ใช้สอย ความงาม และความสัมพันธ์
ระหว่างแสงและสี  ลักษณะของแสงไฟประดิษฐ์  แสงธรรมชาติ 
Indoor lighting systems of different types. Light source. Direction of 
light.Electrical Design and Drawing Uses the beauty and the relationship 
between light and color. Characteristics of natural light, artificial light 

   
07-43-307 เทคโนโลยีการสร้างแบบจําลอง     3(1-4-4) 
 Model Technology  
 วิธีการ ข้ันตอน เทคนิคและฝึกปฏิบัติการทําแบบจําลองเพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน

โดยใช้เทคโนโลยีการที่ทันสมัย 
Procedures, techniques, and practice of modeling for interior architecture 
using state-of-the-art technology 

   
07-43-403 ปฏิบัติการงานสถาปัตยกรรมภายใน  3(1-4-4) 
 Interior Architecture Workshop  
 ปฏิบัติในโรงงาน การฝึกฝนการใช้เครื่องมือทางช่าง วิธีการ ข้ันตอน การติดต้ังผนัง

สําเร็จรูป การติดต้ังเฟอร์นิเจอร์ติดตาย  ออกแบบและเขียนแบบ และปฏิบัติเฟอร์ติด
ตายและลงในพื้นที่จริง  
Practice in the factory Training on the use of tools, methods, procedures, 
installation of finished walls. Installing dead-set furniture Design and layout 
And carry the dead dead fir and into the real space 

   
07-43-408 ระบบโครงสร้างอาคารสมัยใหม ่     3(3-0-6) 
 Modern Building Structure System  
 รูปแบบ เทคโนโลยี กระบวนการและข้ันตอนในการก่อสร้างในระบบโครงสร้างอาคาร

สมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ระบบโครงสร้างแบบพิกัด 
ระบบพื้น ระบบผนังกระจก โครงสร้างแบบพิเศษต่างๆ ตลอดจนระบบวิศวกรรม
อาคารที่เกี่ยวข้อง 
Type of structure, Technology, Process and procedure of consturction of 
modern structure of building that impact to Interior Architecture design, 
system of modular structure, floor, Curtain wall ,Specially structure etc  
as wall as engineering building system in related 
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07-44-201  ภูมิสถาปัตยกรรมขั้นพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
 Introduction to Landscape Architecture 

ความสําคัญของประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมในยุคสมัยต่างๆ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
และศิลปะที่เกี่ยวเน่ืองกับงานภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม เรื่องราว
ทางพฤษศาสตร์ นิเวศวิทยาสภาพแวดล้อม การปรับและทําระดับ การสัญจรและการ
ระบายนํ้าเพื่อนํามาใช้ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
The importance of landscape architecture in various eras. From past to 
present And art related to landscape architecture. Landscape architectural 
design Aesthetic story Ecological environment Adjusting and Leveling 
Routing and drainage for use in interior and exterior landscape design 

   
07-44-202 แนวความคิดในการออกแบบ   3(3-0-6) 
 Design Concepts  
 แนวคิดและทฤษฏีในการออกแบบและสร้างสรรค์ เกิดกระบวนการคิดในการออกแบบ

และความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงและที่ ว่าง โดยมีแนวความคิดในการออกแบบ 
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  
Concepts and theories in design and creativity. The thought process in 
the design and the relationship between shape and space. With the 
concept of design. Systematic thinking process 

   
07-44-303 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบและเขียนแบบ 1  3(2-2-5) 
 Computer-aided Design and Drafting 1  
 วิธีเริม่ใช้โปรแกรม Ravit  หรือ Auto cad คําสั่งในการเขียนเส้นตรง เส้นโค้ง คําสั่ง

เกี่ยวกับข้อความ (Text) คําสั่งเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ (Printer) และเครื่องเขียนแบบ 
(Plotter)  การเขียนผังพื้น รูปด้าน รูปตัด  และแบบขยายในลักษณะงาน  2  มิติ 
How to start using Ravit or AutoCAD. Commands for drawing lines, curves, 
text commands, printer commands, and plotter, Expansion in 2D  

   
07-44-304 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบและเขียนแบบ 2       3(2-2-5) 
 Computer-aided Design and Drafting 2  
 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์มัยใหมเ่พื่อช่วยในการออกแบบและเขียนแบบในลักษณะ  

งาน 3 มิติ รวมทั้งโปรแกรมอื่นที่สามารถช่วยเสริมในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  
การเขียนภาพไอโซเมตริก ทัศนียภาพ ภาพเหมือนวัตถุจริง และภาพเคลื่อนไหว  
Modern computer programs to assist in design and 3D modeling, as well as 
other programs that enhance the internal architectural design. Isometric 
painting depicts real objects, And animation 
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07-44-405 การประมาณราคาและการบริหารงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6) 
 Cost Estimation and Interior  Architecture Construction Management 
 หลักการและระบบในการประมาณราคา  การประมาณอย่างคร่าวๆ ราคาต้นทุน  

ราคารวม   เสนอปัจจัยที่เกี่ยวกับการประมาณราคา เงื่อนไขและสัญญา วิธีการจ่ายเงิน   
ขนาดและข้ันตอนการทํางาน งานช่ัวคราว รายการก่อสร้าง  อุปกรณ์การเสี่ยง  
การประกัน  การทําแบบก่อสร้างจริง ปัจจัย  การประมาณราคาอุปกรณ์ก่อสร้างและ
แรงงาน หลักการบริหารโครงการในการจัดการงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 
ลักษณะต่างๆ งานด้านอาคารพักอาศัย อาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม  
การบริหารโครงการภายในอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้า ระบบการบริหาร
โครงการ 
Principles and systems in price estimation. Brief Estimation Cost Cost Total 
Cost Suggested Factors About Estimated Price Terms and Conditions How 
to pay Size and procedure of temporary work, construction items Risk 
Factors, Insurance, Construction, Real Estimates, Construction Equipment, 
and Labor. Principles of project management in construction management, 
interior architecture, residential buildings Condominium condominium 
Project management in public buildings, department stores. Project 
management system   

   
07-44-406 การประกอบวิชาชีพและกฏหมาย       3(3-0-6) 
 Professional Practice and Law  
 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน การบริหารจัดการภายในสํานักงานสถาปนิก

ภายใน มารยาทในการประกอบวิชาชีพ  และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม กฏหมายและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพซึ่งมีผลต่อการออกแบบทั้งในประเทศและสากล  
Professional practice of interior architecture Management within the 
interior architect's office Professional etiquette And Code of Conduct for 
Architects Laws and codes related to professional practice standards 
that affect both national and international design 

   
07-44-407 สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6) 
 Interior  Architectural  Seminar  
 หลักการสัมมนา การต้ังหัวข้อการสัมมนา และการจัดทําสื่ อในการสัมมนา  

การสัมมนางานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โดยเน้นแนวความคิด และผลกระทบ
ต่างๆ  ในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม 
Seminar principles The topic of the seminar And the media in the 
seminar. Interior Design Seminar By emphasizing the concept And effects 
In design related to social and environmental conditions 
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07-44-408  ความเชื่อสําหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 Belief  for Architecture Design  
 ความเช่ือในการออกแบบการจัดวางผัง  งานภูมิทัศน์ และงานตกแต่งภายในตามหลัก 

ฮวงจุ้ยและความเช่ือในการจัดชัยภูมิของไทย ที่มาและเหตุผลของแนวความเช่ือเพื่อ
นํามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  
Faith in the design, layout, landscape and interior work in accordance 
with Feng Shui principles and faith in the formation of Thailand. The 
origin and reason of the beliefs to be applied in interior architecture 
design 

   
07-44-409 การทํารายละเอียดโครงการงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6) 
 Interior Architectural Design Programming  
 วิเคราะห์องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ ความต้องการปัญหา แนวทางแก้ไขในการ

ออกแบบ การสรุปผลข้อมูลของโครงการเพื่อแก้ปัญหา กระบวนการ วิธีการออกแบบ
เพื่อตอบสนองความต้องการ การวิเคราะห์พฤติกรรม กิจกรรมของผู้ใช้สอยภายใน
โครงการ การออกแบบที่สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
Analyze elements, relationships, requirements, problems, design 
solutions. Summary of project data to solve the process, design 
methods to meet the needs. Behavior analysis User activity within the 
project. Design consistent with the interior architecture 

   
07-44-410 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพ่ืองานสถาปัตยกรรมภายใน   3(1-4-4) 
 Computer Graphic for Interior Architecture  
 ฝึกฝนการใช้โปรแกรมสมัยใหม่ในการออกแบบงานทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ และ 

การนําเสนองาน ตกแต่งภาพ การพิมพ์งาน 
Practice in using modern software in both 2D and 3D design and 
presentations 

   
07-44-411 การจัดการภูมิทัศน์ภายในอาคาร  3(1-4-4) 
 Management of Landscape in Building  
 การปลูก การดูแลรักษา เทคนิคการออกแบบตกแต่งภายในอาคารด้วยไม้ประดับ และ

การจัดสวน สิ่ งประกอบทางภูมิทัศน์ งานโครงสร้างต่างๆ ที่สัมพันธ์กับงาน
สถาปัตยกรรมภายใน การประมาณราคา  และการเลือกพืชพันธ์ุ 
Planting, maintenance, interior design techniques, ornamental plants 
and landscape landscaping Structural work related to interior 
architecture. Price estimation And vegetation selection 
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07-44-412 การถ่ายภาพเพ่ืองานสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
 Photography for Architecture  
 ฝึกปฏิบัติให้มีความรู้เกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพ  เทคนิคการถ่ายภาพ  การอัดล้างและ

ขยายภาพด้วยวิธีการและเทคนิคสมัยใหม่  และการนําความรู้ความสามารถไปใช้ใน
การถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม 
Practice with camera knowledge. Photography techniques Extruding and 
enlarging the image with modern methods and techniques. And to apply 
the knowledge to architectural photography 

   
07-44-413 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
 Architectural  Heritage  
 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน การประเมินคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์ การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม  กลวิธีกําหนดนโยบาย  วิธีวางแผน 
วางผังและออกแบบ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการอนุรักษ์ 
Architecture and community conservation Valuation for conservation 
Analysis of the physical environment Economy and society Policy planning, 
layout planning and design. As well as the use of various technologies for 
conservation 

   
07-44-414 สถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถ่ิน  3(1-4-4) 
 Thai Vernacular Architecture  
 วิเคราะห์รูปแบบอาคารพื้นถ่ินของไทยในภาคต่างๆ ที่เกิดข้ึนอันเป็นผลจากค่านิยมทาง 

วัฒนธรรม  แบบแผนประเพณี  วัสดุก่อสร้าง  สภาพ  แวดล้อมทางกายภาพ  เพื่อให้
เกิดความสํานึกในคุณค่าของงานออกแบบระดับพื้นบ้านของไทย 
Analyzes the patterns of Thai local buildings in various sectors as a result of 
cultural values. Traditional patterns Building materials, physical 
environment To appreciate the value of Thai folk design 

   
07-45-496 เตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 
 Preparation for Co-operative Education  
 กระบวนการและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงาน  และการ

สอบสัมภาษณ์  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เพื่อนําไปพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ  เช่น  การเสริมทักษะ  และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ  
การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษเพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ์  การทํางานเป็นทีม  โครงสร้างการ
ทํางานในองค์กร  งานธุรการในสํานักงาน การจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ  แนว
ทางการจัดทําโครงการ  เทคนิคการนําเสนอผลงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การ
เขียนนรายงานทางวิชาการ 
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The processes and regulations governing cooperative education. Application 
Techniques And interview Basic knowledge in the workplace. To develop 
their own professional standards such as skills. And professional ethics 
Adaptation in society Personality development English for Interior 
Architecture information and communication technology human relations 
teamwork Organizational structure in the organization Office administration 
Quality management in the workplace Project Implementation Guidelines 
Presentation Techniques Performance Reporting Writing reports 

 หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
  S พอใจ (Satisfactory) 
           U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

   
07-45-497 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 Co-operative Education  
 วิชาบังคับก่อน:  07-41-408  การเตรียมวิทยานิพนธ์ 

          07-41-407   การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 
 การปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนินงานเกี่ยวข้อง

กับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง  นักศึกษาจะต้องผ่าน
การอบรม  เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ต้องจัดทํารายงาน  ผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา  อาจารย์ 
ที่ปรึกษา  หรืออาจารย์นิเทศ  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 
The Minimum practical  work experience will consist of 16 weeks in a 
workplace in which the work is related to the major field of study of the 
student; students are required to pass a minimum 30 hours preparation 
session prior to their placement in a selected workplace; students are 
required to submit a report of their work study placement education and 
give presentation in a seminar in the presence of their classmates and 
academic advisors at the end of the course 
หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
  S พอใจ (Satisfactory) 
                     U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
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07-45-498 การเรียนรู้อิสระ 6(0-40-0) 
 Independent Study  
 วิชาบังคับก่อน:  07-45-496  เตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษา 

   07-41-408  การเตรียมวิทยานิพนธ์ 
 การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  อาจมีการฝึกอบรม  

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการทําวิจัย  หรือศึกษาโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสม
ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ นักศึกษาต้องเขียนโครงการ
หรือโครงร่างการเรียนรู้อิสระส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาค
การศึกษา 
A research study or a professional development project in the student’s 
major field of study under supervision of an academic advisor; training in 
research methodology or project consultation is required to meet academic 
requirements; students are required to develop a research or project 
proposal prior to undertaking the project, to submit a fully detailed paper 
describing their research or project and give a presentation by the end of 
the semester in which the training is undertaken 

 หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
  S พอใจ (Satisfactory) 
                     U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
 

 

07-45-499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 6(0-40-0) 
 Overseas Study, Training or Internship  
 วิชาบังคับก่อน:  07-45-496     เตรียมความพร้อมสําหรบัสหกิจศึกษา 

   07-41-408     การเตรียมวิทยานิพนธ์ 
 การศึกษา  หรือฝึกงาน  หรือฝึกอบรมต่างประเทศ  ในสาขาวิชาทีเกี่ยวข้อง นักศึกษา

ต้องเขียนโครงการศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกข้ันตอน
อยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรม
ต่างประเทศ  
Overseas study, training or internship in an area related to the student’s 
major field of study; students are required to develop a study project 
proposal prior to undertaking the training, remain under the supervision 
of an academic advisor and submit a full report on completion of the 
training and give a presentation by the end of the semester in which the 
training is undertaken 
หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
  S พอใจ (Satisfactory) 
                     U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์   

 3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน ปีท่ี

สําเร็จ 
ภาระการสอนต่อสัปดาห์ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 นายสมชาย สุพสิาร อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) 

 
 
ศป.บ.(ออกแบบตกแต่งภายใน)   

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2547 
 
 

2539 

11 1 1 10 11 11 

2 นางสาวสริิโสภา ก่อสกลุ 
 

อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) 
 
ศป.บ.(ออกแบบตกแต่งภายใน)   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2547 
 

2543 

11 11 11 11 10 

3 นายสุวินัย อินทรศักด์ิ อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) 
 
ศป.บ.(ออกแบบตกแต่งภายใน)   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

2551 
 

2543 

11 11 12 11 9 

4 นางสาวปัฐมาภรณ์  
สว่างวงษ์ 

อาจารย์ ศป.ม.(การออกแบบภายใน) 
วท.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันราชภัฏ 
จันทรเกษม 

2555 
2544 

11 11 12 11 10 

5 นายชัยชาญ วงศ์กระจ่าง อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) 
 
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2551 
 

2530 

8 8 8 10 10 
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3.2.2  อาจารย์ประจํา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิขา สถาบัน ปีท่ี 
สําเร็จ 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ 
แต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 นายสมชาย สุพสิาร 

 
 

อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) 
 
ศป.บ.(ออกแบบตกแต่งภายใน)   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาลาดกระบงั 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2547 
 

2539 

11 11 10 11 11 

2 นางสาวสริิโสภา ก่อสกลุ 
 
 

อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) 
 
ศป.บ.(ออกแบบตกแต่งภายใน)   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาลาดกระบงั 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2547 
 

2543 

11 11 11 11 10 

3 นายสุวินัย อินทรศักด์ิ อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) 
 
ศป.บ.(ออกแบบตกแต่งภายใน)   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

2551 
 

2543 

11 11 12 11 9 

4 นางสาวปัฐมาภรณ์  
สว่างวงษ์ 

อาจารย์ ศป.ม.(การออกแบบภายใน) 
วท.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

2555 
2544 

11 11 12 11 10 

5 นายชัยชาญ วงศ์กระจ่าง อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) 
 
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาลาดกระบงั 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

2551 
 
2530 

 

8 8 8 10 10 

6 นายถิร รุ่งเลิศศร ี อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) 
 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน)   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาลาดกระบงั 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก  

2558 
 
2554 

8 8 8 10 10 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิขา สถาบัน ปีท่ี 
สําเร็จ 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ 
แต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
7 นายสมบัติ  ต่อวัฒนชัย อาจารย์ วท.ม.(ภูมิศาสตร์กายภาพและ

สิ่งแวดล้อม) 
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2546 
 

2540 

10 9 9 9 10 

8 นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง อาจารย์ ผ.ม.(การวางผังเมือง) 
ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม่โจ ้ 

2544 
 

2529 

10 10 9 
 
 

10 10 
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 3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีท่ี 
สําเร็จ 

 
ประสบการณ์การทํางาน/สถานท่ีทํางาน 

 
1 นายรณภีร์  ตุลวรรธนะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้เช่ียวชาญสาขา
สถาปัตยกรรม 

ภายใน 

สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศา
สตรมหาบัณฑิต)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2549 อาจารย์ประจําสาขาวิชาสถาปัตยกรรภายใน 
และหัวหน้าศูนย์นวตกรรมสร้างสรรค์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2 นายพรชัย ตามถ่ินไทย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
ผู้เช่ียวชาญสาขา
สถาปัตยกรรม 

สถ.ด สถาปัตยกรรม 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาสหวิทยาการและการ
ออกแบบ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
 

2554 อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

3 นายพงษ์ทิพย์ อินทร์แก้ว อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ 
สาขาสถาปัตยกรรม 

ภายใน 

สถ.ม.สถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2546 รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
ทหารลาดกระบงั 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน) จัดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา การเรียนรู้

อิสระและการศึกษา หรือการฝึกอบรม หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ เพื่อให้บัณฑิตได้มีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าทํางานจริง รายวิชาสหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระและการศึกษา หรือการฝึกอบรม หรือ 
ฝึกอบรมต่างประเทศ อยู่ในหมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งน้ีนักศึกษาทีจ่ะลงทะเบียนในรายวิชา
สหกิจศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  1. นักศึกษาจะต้องนําเสนอหลักการและเหตุผลในการขอฝึกงานที่แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยง

ขององค์ความรู้ที่จะได้จากประสบการณ์ภาคสนามต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 
  2.  นักศึกษาต้องสามารถนําเสนอให้เห็นได้ถึงการนําองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 

ภาคสนามที่สามารถต่อยอดสู่กระบวนการทําวิทยานิพนธ์ด้านสถาปัตยกรรมภายในได้อย่างชัดเจน 
  3. เมื่อนักศึกษาใช้เวลาฝึกงานไปแล้วครึ่งหน่ึงของเวลาฝึกงานตามหลักสูตรจะต้องนําเสนอให้ 

เห็นถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในโครงการที่สถานประกอบการที่กําลังดําเนินการอยู่โดยนําเสนอใน
รูปแบบรายงานต่อาจารย์ที่ปรึกษา 

  4.  เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานนักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และนําเสนอผลการฝึกงาน 
ต่อคณะกรรมการร่วมของสาขาวิชาและสถานประกอบการเพื่ออนุมัติคะแนนรายวิชาการฝึกงาน 

  5.  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
  6.  กล้าแสดงออก และสามารถนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม 
  7.  มีมนุษย์สัมพันธ์ เข้าใจวัฒนธรรมในองค์การ และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

 

 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่  1  ช้ันปีที่ 5 
 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

        รายวิชาสหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระและการศึกษา หรือการฝึกอบรม หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่คณะผู้สอน
กําหนด หากไม่ปฏิบัติตาม จะถูกตัดคะแนน 50 % ของคะแนนที่ได้รับในงานข้ันตอนน้ันๆ 

1. นักศึกษาจะต้องส่งงานและฟังการตรวจงานกับคณะกรรมวิทยานิพนธ์ จํานวน  3 ครั้ง    
ตามวันเวลาที่ระบุ หากขาดการตรวจงานครั้งใดโดยไม่ได้ช้ีแจงถึงเหตุอันสมควรภายในระยะเวลา 3 วัน  
จะพิจารณาให้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ทั้งรายวิชาและในครั้งที่ขาดตรวจงาน และจะต้องส่งงาน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ นับจากวันตรวจงานครั้งน้ันๆ นักศึกษามาสายในวันตรวจงานเกินกว่า 
เวลาที่กําหนดให้เกิน 1 ช่ัวโมงจะไม่อนุญาตให้รับการตรวจงานรวม 

2.  เกรดที่ผ่านของวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์คือ   ระดับคะแนนพอใช้  (C) นักศึกษาที่ไม่สามารถ
ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน ภายในเวลาที่กําหนดจะได้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) 
และเมื่อส่งงานภายหลัง นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) เมื่อส่งเรียบร้อยแล้วจะได้เกรดไม่เกิน 
ระดับคะแนนพอใช้  (C) ยกเว้นบางกรณีสามารถให้มากกว่าระดับคะแนนพอใช้ (C) ได้ข้ึนอยู่กับกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์  
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5. การทําวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน 
5.1  คําอธิบายโดยย่อ  

วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายในเป็นการนําความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร มาเป็นแนวทาง
ในการทําวิทยานิพนธ์ ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจ  โดยสามารถค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมภายในที่จะศึกษา  โดยใช้เอกสารและข้อมูลที่เช่ือถือได้ สําหรับการเขียน
วิทยานิพนธ์และการออกแบบแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์และเขียนแบบรายละเอียดในงานสถาปัตยกรรม
ภายใน ภายใต้การแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ทั้งน้ีนักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระและการศึกษา หรือการฝึกอบรม หรือ 
ฝึกอบรมต่างประเทศ จะต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 7 และรายวิชาการเตรียม
วิทยานิพนธ์  
 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1.  สามารถระบุปัญหา ต้ังสมมติฐาน และแนวทางในการแก้ปัญหา 
2.  สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
3.  สามารถวางแผนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในได้อย่างเหมาะสม 
4.  สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในแผนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในได้

อย่างเหมาะสม 
5.  สามารถบูรณาการความรู้จากองค์ความรู้ต่างๆ ในแผนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน 
6.  สามารถวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูล สรุปและนําเสนอผลการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

ภายในได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

5.3 ช่วงเวลา  
 ปีการศึกษาที่  5 ภาคการศึกษาที่ 2   
 
5.4 จํานวนหน่วยกิต 
       9  หน่วยกิต  
 
5.5 การเตรียมการ 

โดยมีข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัยดังน้ี 
1.  นักศึกษาต้องมผีลงานนํามาใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาพจิารณาทุกครั้งพร้อมลายเซ็นอาจารย์ทีป่รึกษา 
2.  นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ทีป่รกึษาไม่ตํ่ากว่า 3 ครั้งก่อนการพจิารณาในแต่ละข้ันตอน 
3.  การเข้าพบอาจารย์ทีป่รกึษาแต่ละครัง้ นักศึกษาต้องเขียนรายงานในการเข้ารบัการปรกึษาโดย

ละเอียด หากนักศึกษาไม่เข้าพบอาจารย์ทีป่รกึษาตามที่กําหนด อาจารย์ทีป่รึกษามสีิทธิไม่อนุญาตให้
นักศึกษาข้ึนเสนอผลงานในการพิจารณาแต่ละครัง้ 

4.  กรณีนักศึกษาไมผ่่านการตรวจแบบร่างครั้งที่ 2 (ตามกําหนดในโครงการสอน) นักศึกษาต้องไป
ถอนรายวิชาวิทยานิพนธ์  ดูปฏิทินการเรียนการสอนภาคเรยีนที่ 2 
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5.6  กระบวนการประเมินผล 
  1.  คณะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 3 ราย ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อาจารย์ประจําในสาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  2.  นักศึกษาจะต้องมีการสอบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 ครั้ ง  

โดยคณะกรรมการสอบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์จะประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาและอาจารย์ประจําในสาขาวิชาที่คณะแต่งต้ัง 

  3.  นักศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ข้ันสุดท้ายต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
แต่งต้ังตามข้อ 1 กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่คณะได้กําหนดไว้นักศึกษาสามารถย่ืนคําร้องเพื่อขอ
นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ข้ันสุดท้ายได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 45 วัน 

  4.  นักศึกษาจะต้องจัดทําเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จํานวน 5 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
จํานวน 1  ชุด เสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามข้อ 1 และคณบดีลงนาม ภายใน 30 วัน  
มิฉะน้ันสาขาวิชาจะไม่พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ท่ีจะใช้ในการพัฒนา 
ด้านบุคลิกภาพ 
นักศึกษาสถาปัตยกรรมภายในต้องมีความรูท้ันสมัย 
ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพฒันา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมคิดเป็น ทําเป็น 
และเลือกวิธีการแกป้ัญหาได้อย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม 

 
- รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐาน
ในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์  
-มีโจทย์ปญัหาที่ท้าทายให้นักศีกษาค้นคว้าหาความรู้
ในการพัฒนาศักยภาพ 
- รายวิชาต้องมีโจทย์ปญัหา แบบฝกึหัด หรือ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
แก้ปัญหา แทนการทอ่งจํา 
- รายวิชาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจรงิในโรงงาน 

ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง 
นักศึกษาสถาปตัยกรรมภายในต้องมีภาวะความเป็น
ผู้นําและความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 
 

 
 
- การส่งงานที่มีกําหนดวัน เวลา นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบสง่งานให้ตรงต่อเวลา ฝกึวินัย 
ในตรงเอง 
ส่งเสริมจัดกิจกรรมกลุ่มและมีการจัดทํากิจกรรม
ความรู้สู่ชุมชนเพื่อนักศึกษาจะสามารถรับผิดชอบ
และมภีาวะการเป็นผู้นําของกจิกรรมต่างๆ  

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีความซื่อสัตย์ สจุริต  และสามารถขจัดปญัหาความ
ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
- ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามจีรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปญัญาและข้อมลูส่วน
บุคคล  
- การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง 
นอกจากน้ีอาจมกีารจัดค่ายพัฒนาชุมชน เพื่อให้
นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่ความรูท้ี่ได้
ศึกษามา 

คุณลักษณะพิเศษอ่ืนๆ  
นักศึกษาสอบได้เพื่อรบัใบประกอบวิชาชีพ 

 
-เตรียมความพรอ้มนักศึกษาทีจ่ะสําเร็จการศึกษา 
เพื่อเตรียมสอบ ในการขอรบัใบประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

        1.  มีวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและสงัคม 
2.  มีความเข้าใจในการดําเนินชีวิตตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
3. ประยุกต์และปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 

ครอบครัว และสังคม 
4.  เห็นคุณค่าและธํารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

  2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 1.  ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดย

ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอย่าง 
 2.  สอดแทรกความรู้ และกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระหว่างการเรียนการสอนควบคู่กับการบรรยายในเน้ือหาวิชา 
3.  เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย และมอบหมายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆ 

ของสังคม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
ธรรมชาติ 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1.  ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนในช่ัวโมงสอน และการสอบประเมินจากความ

รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อนคิด ที่เกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ประเมินจากงานที่มอบหมายรายบุคคล หรืองานกลุ่ม 

2.2  ความรู ้
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

1.  มีความรู้ในศาสตร์ และเน้ือหาสาระที่เกี่ยวข้อง 
2.  มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3.  สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
1.  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อ

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจตามจุดเน้นของรายวิชาและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
ผู้สอนทําหน้าที่เป็นผู้แนะนํา และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

2.  ส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดย
การศึกษานอกสถานที ่
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2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
1.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิ ด้านความรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนใน

ห้องเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย  การนําเสนอผลงาน การประเมินผลงาน และการ
ทดสอบ 

2.  ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย กระบวนการแก้ปัญหา และการนําเสนอผลงาน 
 

   2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1.  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดแบบองค์รวม 
2.  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ประเมินตนเองและตัดสินใจ เพื่อพัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง 
3.  มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เผชิญได้ 
4.  มีการแสวงหาความรู้และสามารถบูรณาการความรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.  จัดการเรียนรู้โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็การวิเคราะห์กรณีศึกษา ใช้ปัญหา

เป็นฐานในประเด็นที่เป็นปัญหาของสังคม  ออกแบบ และตัดสินใจ เลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบท
ของสถานการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

2.  จัดการเรียนรู้ โดยเน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด เพื่อประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.  ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา ขณะศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วน

ร่วมในการอภิปราย กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา การนําเสนอรายงานประเมินจาก
ผลงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

 
   2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1.  สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ม 
2.  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และมีความอดทนอดกลั้น 
3.  มีจิตสาธารณะ เสียสละ และช่วยเหลือผู้อื่น 
4.  ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความเข้าใจใน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
5.  มีสุขภาพจิต สุขภาพกาย และมีบุคลิกภาพที่ดี 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 1.  จัดการเรียนรู้ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติและทํางานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการพัฒนาความ
เป็นผู้นําและการเป็นผู้ตาม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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2.  สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการทํางานร่วมกับผู้อื่น และฝึกเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ผ่านการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ ด้วยการอภิปราย ระดมความคิด 
และบทบาทสมมติ 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาระหว่างการเรียนการสอน 
การทํากิจกรรม ผลงาน และการนําเสนอผลงาน เช่น ความรับผิดชอบส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถ
ในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 

 
   2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

2.  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น นําเสนอ และสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

3.  มีความสามารถคิดวิเคราะห์ จําแนก และตีความข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 
4.  มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  เน้นให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
บทความ  ตัวเลข  สถิติ  ผังกราฟฟิก และอื่นๆ รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม และมี
วิจารณญาณ  สามารถนําความรู้มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้ 

2.จัดการเรียนรู้แบบกระตือรือรน้ (Active Learning) เป็นส่วนหน่ึงในการกระตุ้น 
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา 
เพ่ือการส่ือสารท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้นําเสนอผลงาน 
การศึกษาค้นคว้าผ่านการพูด และการเขียนทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และผลงาน
จากการนําความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการตอบคําถามหรือการแก้ปัญหา 

2.  ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเพื่อสื่อสารความรู้ความคิดของตนเอง 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม

และเป็นผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.  เคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบวิชาชีพภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม 
3.  มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และยึดมั่นในความถูกต้อง 

  4.  มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

2.  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น 

3. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่
ส่วนรวมและเสียสละ  

 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด 

ระยะเวลาที่ มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2. ปริมาณการกระทําทจุริตในการสอบ 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 

 
2.2  ความรู ้

      2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
1. มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาของสาขาวิชาชีพ 

   2. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการบูรณาการความรู้กับการปฎิบัติจริง สามารถศาสตร์
ทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาทางสังคม และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 2.1.2  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

1.  การเรียนการสอนเป็นลักษณะที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered)  
มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงถึงหลักและบริบทของทฤษฏีน้ันๆและมุ่งให้เกิดการ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง โดยมีการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนความคิดและวิเคราะห์ปัญหาโดย
ใช้ปัญญาและหลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. กระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้า
ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียนมีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ  
รู้จักวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสามารถช้ีนําตนเองในการเรียนรู้ (Self –directed Learning) มีการพัฒนา
ค้นคว้าความรูแ้ล้วมานําเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปราย นําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  
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3. ทั้งน้ีกลยุทธ์การสอนในระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คํานึง
ศักยภาพของผู้เรียน มุ่งเน้นสมรรถนะ (Competency-based) มุ่งเน้นการเรียนรู้และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานได้จริง รูปแบบและวิธีการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติภายในโรงงานและการฝึกปฏิบัติภาคสนามเป็นต้น  

 
2.2.3  กลยุทธ์การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางผลการเรียนรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ  คือ 

1. การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน  
2. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
3. ประเมินจากผลการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพร้อมการนําเสนอผลงานในช้ันเรียน 

 
2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        1. สามารถวิเคราะห์เช่ือมโยง และทําความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยบูรณาการความรู้ใน
หลายๆ ด้าน และสังเคราะห์แนวความคิด เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ได้ตามกระบวนการทํางาน 

2. สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยจินตนาการ แก้ไขปัญหาในการออกแบบที่ซับซ้อน
หรือเสนอแนวทางในการแก้ไขที่ผสมผสานประโยชน์ใช้สอย  ความงามและเทคโนโลยี บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน 
 3.  มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ที่สามารถเข้าใจ ที่ว่างและรูปทรง 
 4. มีทักษะศตรวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้างโอกาสและ
เพิ่มมูลค่าให้แก่ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศ 

 
2.3.2   กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1.  การตรวจแบ  และแสดงแบบอาคารประเภทต่างๆ  ที่มคีวามซับซ้อนมากข้ึนในแต่ละช้ันป ี
2.  กลุ่มการอภิปรายและการทํา Workshop กบัสถาบันอื่นๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ 

และเพิม่โอกาสในการออกแบบ 
3.  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริงโดยอาจเข้าร่วมกบัองค์กรหรือเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยต่าง  ๆ
4.  ให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ ทักษะ เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรม และเพิม่พูนค่าให้กบัตนเอง 

ชุมชนสังคมและประเทศ 
5. จัดให้นักศึกษามีการเข้าร่วมการประกวดแบบทัง้ในสถาบนัเองและร่วมกับองค์กรต่างๆ 

ภายนอกเป็นประจํา 
 2.3.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1.  การมีระบบการตรวจแบบที่เครง่ครัดและมีการวัดผลเปน็ระยะเพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความรู้และทกัษะให้ตรงกบัเกณฑท์ี่ต้องการ 
  2.  มีการประเมิณผลการอภิปรายกลุ่มและการทํา Workshop เพื่อนํามาปรบัปรุงและเป็น
แนวทางให้กับนิสิตและอาจารย์ในการพัฒนาการออกแบบและองค์ความรู้ต่อไป 
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  3.  การออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปญัหา อธิบายแนวคิดของการแกป้ัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ทีเ่รียนมา หลกีเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียว
จากกลุ่มคําตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ 
  4.  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เพื่อเอามาเป็นผลที่นํามา
วิเคราะหป์รบัปรุงทัง้วิธีการเรียนการสอนและเน้ือหาต่างๆ เป็นต้น 
 

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

         1. มีภาวะการเป็นผู้นํา หรือผู้ตามที่ ดีรู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื่น สามารถลําดับ
ความสําคัญและแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
  2. มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
           2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1.  สามารถทํางานกบัผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 
2.  มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย 
3.  สามารถปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบัผูร้่วมงานในองค์กรและกบับุคคลทั่วไป 
5.  มีภาวะผู้นํา 
 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูลที่ได้ และมีการประเมินความพึงพอใจแบบสอบถามจากผู้ประกอบการทั้งในช่วงฝึกงานและ 
จบการศึกษา 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           1. มีทักษะทางการสื่อสารในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความรู้และ
นําเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียน และการใช้สื่ออื่นๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
            2. สามารถนําการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม 
            3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

 
 



79 
 

 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารน้ี
อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และ
ให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์การออกแบบ
สถาปัตยกรรมในอาคารประเภทต่างๆ 

3.  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหลากหลายรูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับผู้ฟังและผู้นําเสนอ 

5.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง 

2.  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ  ที่มีการนําเสนอต่อช้ันเรียน 
 
2.6  ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 

 2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ            
1. เป็นผู้ร่วมหรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมงานทางด้านสถาปัตยกรรม สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล

ดิจิทัลเพื่อการปฎิบัติงาน พัฒนาสู้ความเป็นผู้นําทางปัญญา มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์  
2. สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่เหมาะสมต่อบริบทต่างๆ ทั้ งสังคมและ

สภาพแวดล้อม และสามารถนําเสนองานให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้ 
 2.6.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 

1. เป็นผูร้่วมหรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมงานทางด้านสถาปัตยกรรม สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล
ดิจิทัลเพื่อการปฎิบัติงาน พัฒนาสู้ความเป็นผู้นําทางปญัญา มีความคิดริเริม่อย่างสร้างสรรค์  

2.  สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่เหมาะสมต่อบริบทต่างๆ ทั้งสังคมและ 
สภาพแวดล้อม และสามารถนําเสนองานให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้ 

2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 
    1. ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่มีกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

  2. การนําเสนองานเพื่อให้นักศึกษาแสดงความคิดออกมาให้กับอาจารย์ผูส้อนรบัรู ้
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3.  แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มีผลการเรียนรู้ดังน้ี  
   

คุณธรรม  จริยธรรม 
1.  มีวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
2.  มีความเข้าใจในการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
3.  ประยุกต์และปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงให้เกดิประโยชน์แก่

ตนเอง ครอบครัว และสังคม 
4.  เห็นคุณค่าและธํารงรกัษาวัฒนธรรมไทย 

 ความรู ้
1.  มีความรู้ในศาสตร์และเน้ือหาสาระทีเ่กี่ยวข้อง 
2.  มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 
3.  สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ 

ทักษะทางปัญญา 
1.  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดแบบองค์รวม 
2.  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ประเมินตนเองและตัดสินใจเพือ่พัฒนาตนอย่าง

ต่อเน่ือง 
3.  มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาทีเ่ผชิญได้ 
4.  มีการแสวงหาความรู้และสามารถบรูณาการความรูสู้่การเรียนรู้ ตลอดชีวิต 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.  สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ม 
2.  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และมีความอดทนอดกลั้น 
3.  มีจิตสาธารณะ เสียสละและช่วยเหลือผูอ้ื่น 
4.  ตระหนักในสทิธิและหน้าที่ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

มีความ เข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
5.  มีสุขภาพจิต สุขภาพกาย และมีบุคลิกภาพที่ดี 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงของ

สถานการณ์ปจัจบุัน 
2.  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น นําเสนอ และสื่อสาร 

ได้อย่างเหมาะสม 
3.  มีความสามารถวิเคราะห์ จําแนก และตีความข้อมลูเพื่อช่วยในการ

ตัดสินใจ 
4.  มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
z ความรับผิดชอบหลัก  { ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

00-11-001 สังคมกบัเศรษฐกิจ   z  { { z z z z { { z z { z    z { z 

00-11-002 สังคมกบักฎหมาย   z {   z {    z   { z      z 

00-11-003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เบื้องต้น  

z {   z {    { z z  {     z  

00-11-004 ความเป็นพลเมอืง  z z   z z  z z z  z z z z     z 

00-11-005 การเมืองการปกครองของไทย  z {   z     z    z     { z 

00-12-001 การพัฒนาบุคลกิภาพ z  z  z z  z z  { z { z z  z z   

00-12-002 ไทยศึกษา   z { { z z { z z { { z z { {   { { { z 

00-12-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
การค้นคว้า  

z {   z z   {  z z {    z z {  

00-12-004 ศาสนาเพื่อสันติสุข   z {  z z { { z  z {  { z    {  z 

00-12-005 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน   z  z z z z z  z   z    {    z 

00-12-006 จิตวิทยาสังคมประยุกต์   z {   z { {  z { { z {     z  { 

00-12-007 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่  z z z  z z  z z z  z z z      z 

00-12-008 มนุษย์กับทกัษะการคิด   z    z  {  z   z      z  { 

00-12-009 วรรณคดีไทยนิยม   z {  z z  { z   { z {      { z 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

00-12-010 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกบั
สังคมไทย  

z { 
 

z z { { { 
 

z { z { 
    

{ { z 

00-12-011 นันทนาการในชีวิตประจําวัน z {   z {   z {  { z {  z    z 

00-21-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร z   z z   { { z { { z      { z 

00-21-002 วาทศิลป์และเทคนิค 
การนําเสนอ 

z {   z {   z { { { z    { z  z 

00-21-003 ศิลปะการรบัสาร z {  { z {  z z  z { z    { { { z 

00-21-004 ศิลปะการเขียน z {  { z {  z z { { { z     {  z 

00-22-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ 
การเรียน 

z {   z z  z { { { z z     z { z 

00-22-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร z {   z {  z  { { z {  z   z z z 

00-22-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําเสนอ 

z {   z {  z { {  z {     z z z 

00-22-004 ภาษาอังกฤษสําหรบัสถาน
ประกอบการ   

z {   z {  { { {  z {       z 

00-22-005 ภาษาอังกฤษสําหรบัการสอบ
วัดมาตรฐาน  
 

z {   z        z     z   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

00-22-006 ภาษาอังกฤษสาํหรบัการ
เดินทาง  

z {   z {  {  z  { {  z     z 

00-22-007 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง  z {   z      z z     { {  z 

00-22-008 การอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ  

z {   z {       z      { z 

00-22-009 การอ่านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน   

z {   z   z   { { z      { z 

00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน   

z {   z   z   { { z       z 

00-23-001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-002 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-003 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-005 ภาษาเกาหลเีพื่อการสือ่สาร z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-006 ภาษาเกาหลเีพื่องานอาชีพ z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-007 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-008 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-009 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การสื่อสาร z {  { z { {  z z  z { {    {  z 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

00-23-010 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่งานอาชีพ z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-011 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-012 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-014 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-015 ภาษาเวียดนามเพื่อ 
การสือ่สาร 

z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-016 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-017 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-018 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-019 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสือ่สาร z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-23-020 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ z {  { z { {  z z  z { {    {  z 

00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
ยุคดิจิทลั 

z {   z z  { z z { z {  {   z z { { 

00-31-002 คณิตศาสตร์และสถิติใน
ชีวิตประจําวัน 

z {   z {  z {  { z {    {  z  

00-32-001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมกบัชีวิต 

z    z z z   z  z {    z   { 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

00-32-002 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง z    z z z z    z z    z z   

00-32-003 การแก้ปญัหาด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์

z    z   z z z  { z      z { 

00-32-004 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการ
ออกกําลงักาย 

z z   z z   z z  z {   z  z   

00-32-005 การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ z z   z z   z z  z {   z  z   

00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

z z z z z z z  z z z { { z    z  z 

00-41-002 มหัศจรรย์แห่งบัว  z  z   z   z   z       z 

00-41-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง z {     z   z  { z      { z 

00-41-004 วิถีชุมชน z { z z { z z z { z { z {  z  { z   

00-41-005 อาเซียนศึกษา z {   z {    { z   { z    { z 

00-41-006 ภาคตะวันออกศึกษา z {   z {     z    z     z 

00-41-007 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย z {   z {     z   { z     z 

00-41-008 การคิดเชิงระบบกับการ
วิเคราะหป์ัญหา 

z {   z {  z z z { { z     { z { 

00-41-009 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร ์ z {  z z { { { z  { { z     { z { 

00-41-010 วิถีซีวิตในยุคดิจิทัล z {  z z z { { z { { { z    z z { { 
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แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)   
หมวดวิชาเฉพาะ  มีผลการเรียนรู้ดังน้ี   
คุณธรรม  จริยธรรม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ ซ่ือสตัย์สุจริต มีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเอง
และสังคมและเป็นผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. เคารพและปฏิบตัิตามกฎระเบียบวิชาชพีภายใตห้ลักธรรมาภบิาลของ 
องค์กรและสงัคม 
3.  มีวินัย ซ่ือสตัย ์มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และยึดม่ันในความ 
ถูกต้อง 
4. มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
 
ความรู ้
1. มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาของ 
สาขาวิชาชีพ 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจกระบวนการบูรณาการความรู้กับการปฎิบัติจริง 
สามารถศาสตร์ทางด้านสถาปตัยกรรม เพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาทางสงัคม มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง และทําความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
โดยบูรณาการความรู้ในหลายๆ ด้านและสงัเคราะห์แนวความคดิ  
เพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์ได้ตามกระบวนการทํางาน 
2. สามารถคดิอย่างสร้างสรรคป์ระกอบด้วยจินตนาการ แก้ไขปญัหา 
ในการออกแบบท่ีซับซ้อนหรือเสนอแนวทางในการแก้ไขท่ีผสมผสาน
ประโยชน์ใช้สอย  ความงามและเทคโนโลย ีบริบททางสงัคม 
และวัฒนธรรมเขา้ด้วยกัน 

3.  มีทักษะในเร่ืองมิติสัมพันธ์ท่ีสามารถเข้าใจ ท่ีว่างและรูปทรง 
4. มีทักษะศตรวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศ 
 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีภาวะการเป็นผู้นํา หรือผู้ตามท่ีดีรู้จักการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถลําดับความสําคัญและแก้ไขข้อ
ขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2. มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะทางการสื่อสารในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความรู้และนําเสนอ
ผลงาน ท้ังการพูด การเขียน และการใช้สื่ออ่ืนๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได ้
2. สามารถนําการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 
ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 
1. เป็นผู้ร่วมหรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมงานทางด้านสถาปัตยกรรม สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือ

การปฎิบัติงาน พัฒนาสู้ความเป็นผู้นําทางปัญญา มีความคิดริเร่ิมอย่างสร้างสรรค์  
2. สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่ีเหมาะสมต่อบริบทต่างๆ ท้ังสังคมและสภาพแวดล้อม และ

สามารถนําเสนองานให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
z ความรับผิดชอบหลัก  { ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะ 

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ 
การปฏิบัติ
วิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2  1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 
07-41-101 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 z  {  z   z    z  z   z { 

07-41-202 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 {   z z {  z {    z z   z { 
07-41-203 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 {   z z {   z  {  z z  { z z 

07-41-304 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 {   z { {   z  { { z z  { z z 
07-41-305 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 {   z { {   z  { { z z  { z z 

07-41-406 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 {   z { {   z  { { z z  z z z 

07-41-407 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 {   z { {   z  {  z z  z z z 

07-41-408 การเตรียมวิทยานิพนธ์ z  z     {   z  z z { { z z 

07-41-509 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน z  z  z {   z  z  z z { z z z 
07-42-101 ภาพร่างและเทคนิคการแสดงแบบ   z  z {    z   { z   { { 

07-42-102 พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน z  {  {   z  z  z  z   { { 

07-42-103 การเขียนแบบเบื้องต้น   z  z     z {  { {   { { 

07-42-104 การยศาสตร์เพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน   z  z     z {  { {   {  
07-42-205 การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม {  z  z   z   z  {  z  {  

07-42-206 พื้นฐานงานช่างไม ้   z  z {  z {   z  z   {  
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ 
การปฏิบัติ
วิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2  1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 
07-42-207 การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์สถาปัตกรรม

ภายใน 
  z  z      { {  z    { 

07-42-209 การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ภายใน 1 

{  z  z   z   z  {  z  { { 

07-42-308 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยและ 
การตกแต่ง 

  { z z   z     z z    { 

07-42-310 การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ภายใน 2 

{  z  z   z   z  {  z  { { 

07-43-201 ปฏิบัติการงานเครือ่งเรือนพื้นฐาน   z  z {  z {   z  z   z { 

07-43-302 ปฏิบัติการงานเครือ่งเรือนสมัยใหม ่   z  z {  z {   z  z   z { 

07-43-304 วัสดุและอปุกรณ์ที่ใช้ในงาน
สถาปัตยกรรมภายใน 

  z  z   z     { z   { { 

07-43-305 งานระบบภายในอาคาร   z { { z    z {   {   { { 

07-43-306 การออกแบบแสงสว่างสําหรบังาน
สถาปัตยกรรมภายใน 

  z { z {  z    {  z   { { 

07-43-307 เทคโนโลยีการสร้างแบบจําลอง   z  z     z   { {   { { 

07-43-403 ปฏิบัติการงานสถาปัตยกรรมภายใน   z  z {  z {   z  z   z  

07-43-408 ระบบโครงสร้างอาคารสมัยใหม ่   z  z     z   { {   { { 
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ 
การปฏิบัติ
วิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2  1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 
07-44-201 ภูมิสถาปัตยกรรมข้ันพื้นฐาน   { z z {  z {   {  z   {  
07-44-202 แนวความคิดในการออกแบบ   z  {   z {   {  z   z z 

07-44-303 คอมพิวเตอรเ์พื่องานออกแบบและ 
เขียนแบบ 1 

  z  z   {  { z  { { z  z z 

07-44-304 คอมพิวเตอรเ์พื่องานออกแบบและ 
เขียนแบบ 2 

  z  z   {  { z  { { z  z z 

07-44-405 การประมาณราคาและการบริหารงาน
ก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 

z {   z {     { {   z  { { 

07-44-406 การประกอบวิชาชีพและกฏหมาย z z {  z   z    z z z  { z z 
07-44-407 สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน z z {  z   z    z z z  { { { 

07-44-408 ความเช่ือสําหรับงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

  z  {   z {   {  z   { { 

07-44-409 การทํารายละเอียดโครงการงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 

{  z  z   {   z {  z   { { 

07-44-410 คอมพิวเตอรก์ราฟฟิคเพื่องาน
สถาปัตยกรรมภายใน 

  { z z {  z { {   { z  z   

07-44-411 การจัดการภูมิทัศน์ภายในอาคาร   { z z {  z {   {  z   { { 

07-44-412 การถ่ายภาพเพื่องานสถาปัตยกรรม   { z z {  z { {   { z  z { { 
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ 
การปฏิบัติ
วิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2  1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 
07-44-413 การอนุรกัษ์สถาปัตยกรรม   { z z   z     z z    z 
07-44-414 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถ่ิน   { z z   z     z z    z 

07-34-496 การเตรียมความพร้อมสําหรับ 
สหกจิศึกษา 

z z {  { {   z {  z { z {  { z 

07-34-497  สหกจิศึกษา z z { { z z  { z  { z { z { { z z 

07-34-498  การเรียนรูอ้ิสระ z z { { z z  { z  { z { z { { z z 

07-34-499  การศึกษา  หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

z z { { z z  { z  { z { z { { z z 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลของนกัศึกษา 
 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    การวัดผลการศึกษา  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
    ให้คณะและวิทยาเขตที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดและการประเมินผลการศึกษาสําหรับ
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษาน้ันๆ  
    การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้กําหนดเป็นระดับคะแนนต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน
ต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังต่อไปน้ี 
 

ระดับคะแนน (GRADE) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
A 4.0 ดีเย่ียม (Excellent) 

  B+ 3.5 ดีมาก  (Very  Good) 

B 3.0 ดี  (Good) 

  C+ 2.5 ดีพอใช้  (Fairly Good) 

C 2.0 พอใช้  (Fair) 

  D+ 1.5 อ่อน  (Poor) 

D 1.0 อ่อนมาก  (Very  Poor) 
F 0.0 ตก  (Fail) 
W - ถอนรายวิชา  (Withdrawn) 
I - ไม่สมบรูณ์  (Incomplete) 
S - พอใจ  (Satisfactory) 
U - ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU - ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระหว่างการศึกษา 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นไปตามรายละเอยีด

ของรายวิชา (มคอ.3)  และให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาของทุกภาคการศึกษา 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 

2. มีการประชุมพิจารณาในผลการสอบและประเมินผลว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมก่อน
การประกาศผลสอบ 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภายหลังการสําเร็จการศึกษา 
1.  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่

เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึนด้วย 
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  2.  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 
 

3. เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นักศึกษาได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และต้อง

ศึกษารายวิชาต่างๆ  ให้ครบตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในโดย
มีหน่วยกิตสะสมรวมไม่ตํ่ากว่าที่หลักสูตรกําหนดไว้และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่
 1.1 การปฐมนิเทศสําหรับอาจารย์ที่รับเข้าใหม่ 

    1.2 การจัดประชุมหรือจัดเอกสารช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบของสถาบัน การจัดทําหลักสูตรและ
ประเมินการสอน แก่อาจารย์ใหม่  

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีการพัฒนาคุณวุฒิให้สูงข้ึน 
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนาในด้านวิชาการ วิชาชีพอย่างน้อย 1 ครั้ง

ต่อคนต่อป ี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1. การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ มีระบบการพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. การกําหนดภาระหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งการสอน 
การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหว่างงานด้านต่างๆ รวมทั้ง
มีระบบการพัฒนาจูงใจให้ให้อาจารย์สนใจการให้บริการทางวิชาการตามความถนัด 

3. การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาและการวิจัยพัฒนา
ทักษะและสนับสนุนให้อาจารย์สร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะนักปฏิบัติของ
บัณฑิต 

4. การฝึกอบรมโดยให้อาจารย์เข้าไปดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  
(on the job training) ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 
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หมวดที ่7  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรทุกประการ ในการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน
เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมีคณบดีเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร โดยกระทําทุกปีอย่างต่อเน่ือง  
 1.1  จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจําหลักสูตร  ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  โดยจัดให้มีการประชุม  สัมมนา  หรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  อาจารย์ประจําหลักสูตร  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรยีน
การสอน  เช่น  นักศึกษา  ศิษย์เก่า  ผู้ใช้บัณฑิต  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อเข้าร่วมเสนอแนะและให้ความ
คิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  การเรียนการสอน  อย่างสม่ําเสมอ 
 1.2  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในทุกรายวิชาผ่าน 
 1.3  มีระบบการประเมินและสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์   
ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน    เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป 
 1.4  มีการวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ  ให้สอดคล้องกับมคอ.1 และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
 1.5  จัดให้มีผู้สอนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบ  มีการจัดระบบ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ตลอดจนมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาเป็นวิทยากร  
หรืออาจารย์พิเศษ  เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะ 
การสอนแก่คณาจารย์เป็นประจํา 

1.6  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา  จากสภาสถาปนิกโดยมีคณะกรรมการที่แต่งต้ังจากสภาสถาปนิกมาเป็นผู้ตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  

2. บัณฑิต  

คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านคุณธรรม  

2. จริยธรรม  

3. ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักสูตรจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร

และมีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปีการศึกษา เพื่อให้บัณฑิต มีคุณสมบัติที่สามารถประกอบ

อาชีพ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

3. นักศึกษา  

หลักสูตรรับนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและสายวิชาชีพทุก

สาขาวิชา ปัญหาที่พบของนักศึกษาแรกเข้าบางส่วนในทุกปีคือมีพื้นฐานทางด้านทักษะพื้นฐานทางศิลปะ

และการเขียนแบบไม่ดี หลักสูตรจึงจะจัดการสอนเสริมทักษะให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ซึ่งการเรียนในวิชา

ปรับพื้นฐาน คือวิชา พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภาพร่างและเทคนิคการแสดงแบบ 

และเน่ืองจากการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ทําให้

นักศึกษาใหม่บางส่วนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน หลักสูตรจะจัดให้มีการสอนเสริมหรืออาจจัดให้นักศึกษา

รุ่นพี่ให้คําแนะนําและสอนเสริมให้รุ่นน้อง นอกจากน้ัน คณะมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

ได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคน

ต้องกําหนดช่ัวโมงว่าง (Office hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้หากนักศึกษามีข้อร้องเรียนในเรื่อง

ใดๆ นักศึกษาสามารถทําคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและเสนอตามลําดับข้ันถึงผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ

ในแต่ละคําร้อง 

4. อาจารย ์  

หลักสูตรให้ความสําคัญ กับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตบัณฑิต โดยการ

กําหนดระบบ กลไกเกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด 

นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ        

มีการวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ  

มีการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี        

พ.ศ. 2558 คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี ยังมีการส่งเสริมให้อาจารย์ทุก

ท่านได้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจัดทุกปี เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถ

จัดทําหลักสูตร course specification จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ สามารถจัดทําเอกสารการสอน 

โดยประธานสาขาวิชาต้องต้ังกลุ่มประเมินเอกสารประกอบการสอน สามารถทําสื่อการสอนได้หลากหลาย 

และใช้เทคโนโลยี วัดผล และตัดสินผลตามหลักการศึกษา และสามารถประเมินการเรียนการสอน และ 

lesson plan , course specification หลักสูตร เพื่อทบทวนปรับปรุง และต้องเข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ 

คณะจะส่งเสริม และสนับสนุน การทํางานทางวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ และการสนับสนุนการขอ

ตําแหน่งทางวิชาการ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3. การประเมินผู้เรียน 

4. ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรมีกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและ

ทบทวนหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ที่มีการประเมินผลด้านทักษะ 

ปฏิบัติ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุง

หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและบัณฑิตมผีลการเรยีนรู้

อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มี

หนังสือด้านการบริหารจัดการและฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง 

นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง ในแต่ละปีคณะจะ

ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และ

นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอน

แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเป็น นอกจากน้ีสาขาวิชา

ได้มีการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ  

สาขาวิชสถาปัตยกรรมภายในสามารถการเสนอแนะนํารายช่ือหนังสือ สําหรับให้ห้องสมุดกลาง

จัดซื้อหนังสือด้วย ห้องสมุดกลางมีเจ้าหน้าที่ทําการประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้า

หอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากน้ีสาขาวิชาจะมีเจ้าหน้าที่

ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ คอยอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์และยังต้องประเมินความพอเพียง

และความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการ
ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ต่อไป ท้ังน้ีเกณฑ์ การประเมินผ่าน 
คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน 
            ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

ปีท่ี 
6 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร  

X X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

X X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม   
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา  

X X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนด 
ในมคอ.3  และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา  

X X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ  
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7   
ปีท่ีแล้ว  

 X X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียน 
การสอน  

X X X X X X 

9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  

X X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

X X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.  การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคําแนะนํา
หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

2.  อาจารย์รับผิดชอบ  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา 

3.  การสอบถามและสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่นํามาใช้ 
แต่ละรายวิชา 

4.  ประเมินจากการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา  โดยประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา 
จากพฤติกรรมการแสดงออก  การทํากิจกรรมผลการสอบและทักษะปฏิบัติเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

 
      1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน    

 1. การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  
 2. สังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา  
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมคณาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัด

ให้นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือศิษย์เก่า ประเมินหลักสูตรการเรียนการสอน และจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก สถานประกอบการมีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตที่สอดคล้องกับหลักสูตร
และสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อนําข้อเสนอแนะไปใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รบัการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย         

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทบทวนผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 

ทุกภาคการศึกษามีการเสนอผลต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม

และนํามา สรุปจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
3.  นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะและผลการดําเนินการมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

การเรียนการสอน 
4.  จัดให้มีการประเมินหลกัสูตรเมื่อมีการดําเนินการครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
5.  ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรจะต้องพิจารณาผลการประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประจําคณะและข้ออุทธรณ์ต่างๆ ของนักศึกษามาพิจารณาประกอบการพัฒนาปรับปรุง
เอกสารแนบ 
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลกัสตูรปรบัปรุง  
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) ความแตกต่าง 

ชื่อหลักสูตร  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า  176  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 161  หน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตลดดลงให้

เป็นไปตามเกณฑ์ของสภา
วิชาชีพและตามคําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง 

โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30  
หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 133 หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 118  
หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6  
หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7  
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 ปรับเปลี่ยนตาม 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ฉบับปรับปรงุ  
พ.ศ. 2559 

กลุ่มวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป บังคับ 24 1.1  กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 
กลุ่มวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป เลือก 6 วิชาบังคับ 3 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  3 
ให้ศึกษาจากรายวิชา ดังต่อไปน้ี  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชา ดังต่อไปน้ี  
00-10-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคม 3(3-0-6) รายวิชาสังคมศาสตร์  
00-10-005 ชุมชน สังคมและวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 00-11-001 สังคมกบัเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 00-11-002 สังคมกบักฎหมาย 3(3-0-6) 
ให้ศึกษาจากรายวิชา ดังน้ี  00-11-003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
00-20-001 การพัฒนาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) 00-11-004 ความเป็นพลเมอืง 3(3-0-6) 
00-20-003 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 00-11-005 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 
1.3  กลุ่มวิชาภาษา 12 รายวิชามนุษยศาสตร์  
กลุ่มรายวิชาภาษาไทย  ให้ศึกษาจากรายวิชา ดังต่อไปน้ี 3 00-12-002 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
00-31-001 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 00-12-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า 3(2-2-5) 
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชา ดังน้ี 9 00-12-004 ศาสนาเพื่อสันติสุข 3(3-0-6) 
00-32-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) 00-12-005 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
00-32-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 00-12-006 จิตวิทยาสังคมประยุกต์ 3(3-0-6) 
00-32-003 การอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 00-12-007 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
00-32-004 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 00-12-008 มนุษย์กับทกัษะการคิด 3(2-2-5) 
00-32-005 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 00-12-009 วรรณคดีไทยนิยม 3(3-0-6) 
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 

00-32-006 ทักษะสมัพันธ์ทางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 00-12-010 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกบัสงัคมไทย 3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนตาม 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ฉบับปรับปรงุ  
พ.ศ. 2559 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 00-12-011 นันทนาการในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
ให้ศึกษาจากรายวิชา ดังต่อไปน้ี  1.2  กลุ่มภาษา  ไม่น้อยกว่า 12 
00-41-001 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิต 3(3-0-6) วิชาบังคับ 9 
และใหเ้ลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ดังน้ี 3 00-22-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(2-2-5) 
00-42-001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

กับชีวิต 
3(3-0-6) 00-22-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

00-42-002 มหัศจรรย์แห่งบัว 3(3-0-6) 00-22-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) 
00-42-004 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 
00-43-001 การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) ให้เลอืกศึกษาจากกลุม่ภาษาไทย หรือกลุ่มภาษาอังกฤษ  
00-43-002 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเพื่อการออกกําลงักาย 3(3-0-6) หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศอื่นๆ  
1.5 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 6 รายวิชาภาษาไทย  
ให้เลอืกศึกษาจากกลุม่วิชาสังคมศาสตร์   3 00-21-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
ให้เลอืกศึกษาจากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3 00-21-002 วาทศิลป์และเทคนิคการนําเสนอ 3(2-2-5) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 133 00-21-004 ศิลปะการเขียน 3(3-0-6) 
2.1  กลุ่มวิชาหลัก 47 รายวิชาภาษาอังกฤษ  
ให้ศึกษาจากรายวิชา ดังต่อไปน้ี  00-22-004 ภาษาอังกฤษสําหรบัสถานประกอบการ 3(3-0-6) 
07-41-101 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 4(1-6-5) 00-22-005 ภาษาอังกฤษสําหรบัการสอบวัด

มาตรฐาน 
3(3-0-6) 

07-41-202 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 4(1-6-5) 00-22-006 ภาษาอังกฤษสําหรบัการเดินทาง 3(3-0-6) 
07-41-203 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 4(1-6-5) 00-22-007 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนตาม 



 
 

 

103 

รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 

07-41-304 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 4(1-6-5) 00-22-008 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรงุ  
พ.ศ. 2559 

07-41-305 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 4(1-6-5) 00-22-009 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
07-41-406 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 6(1-10-7) 00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
07-41-407 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 6(1-10-7) รายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  
07-41-508 การเตรียมวิทยานิพนธ์ 3(3-0-6) 00-23-001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-41-509 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน 9(0-18-9) 00-23-002 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-41-310 แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6) 00-23-003 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
2.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  26 00-23-004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
ให้ศึกษาจากรายวิชา ดังต่อไปน้ี  00-23-005 ภาษาเกาหลเีพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
07-30-101 ภาพร่าง 2(1-3-3) 00-23-006 ภาษาเกาหลเีพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-30-104 การเขียนแบบเบื้องต้น 3(1-6-4) 00-23-007 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-42-101 พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4) 00-23-008 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-42-102 การฝกึทักษะในการนําเสนองาน 2 มิติ และ 

3 มิติ 
3(1-4-4) 00-23-009 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6) 

07-42-103 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4) 00-23-010 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่งานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-42-204 ปฏิบัติการงานสถาปัตยกรรมภายใน 1 3(1-4-4) 00-23-011 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-42-205 ปฏิบัติการงานเครือ่งเรือน 3(1-4-4) 00-23-012 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-42-306 ปฏิบัติการงานสถาปัตยกรรมภายใน 2 3(1-4-4) 00-23-013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-42-307 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยและการ

ตกแต่ง 
 

3(3-0-6) 00-23-014 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
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2.3  กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี 27 00-23-015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนตาม 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ฉบับปรับปรงุ 
พ.ศ. 2559 

ให้ศึกษาจากรายวิชา ดังต่อไปน้ี  00-23-016 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-43-101 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 00-23-017 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-43-202 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1 3(1-4-4) 00-23-018 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-43-203 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2 3(1-4-4) 00-23-019 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
07-43-204 วัสดุที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 3(2-2-5) 00-23-020 ภาษาอาฮาซาเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-43-305 อุปกรณ์ประกอบอาคาร 3(2-2-5) 1.3  กลุ่มวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 
07-43-306 งานระบบภายในอาคาร 3(2-2-5) วิชาบังคับ 3 
07-43-307 การออกแบบแสงสว่างสําหรบังาน

สถาปัตยกรรมภายใน 
3(2-2-5) 00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) 

07-43-408 การประมาณราคา 3(3-0-6) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 
07-43-409 การบริหารงานกอ่สร้างสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6) ให้เลือกศึกษาจากลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  
2.4  กลุ่มวิชาสนับสนุน 33 รายวิชาคณิตศาสตร ์  
ให้ศึกษาจากรายวิชา ดังต่อไปน้ี  00-31-002 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
07-44-201 เทคนิคการสร้างแบบจําลอง 3(1-4-4) รายวิชาวิทยาศาสตร ์  
07-44-202 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันตก 3(3-0-6) 00-32-001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 
3(3-0-6) 

07-44-203 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
ตะวันออก 

3(3-0-6) 00-32-002 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 

07-44-304 คอมพิวเตอรเ์พื่องานออกแบบและ 
เขียนแบบ 1 

3(1-4-4) 00-32-003 การแก้ปญัหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

3(3-0-6) 
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 

07-44-305 คอมพิวเตอรเ์พื่องานออกแบบและ 
เขียนแบบ 2 

3(1-4-4) 00-32-004 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกําลัง
กาย 

3(2-2-5) ปรับเปลี่ยนตาม 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ฉบับปรับปรงุ 
พ.ศ. 2559 

07-44-406 ภูมิสถาปัตยกรรมข้ันพื้นฐาน 3(2-2-5) 00-32-005 การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
07-44-407 สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6) 1.4  กลุ่มบูรณาการ  ไม่น้อยกว่า 6 
07-44-408 การประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) วิชาบังคับ 3 
07-44-409 ความเช่ือสําหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคม 3(2-2-5) 
07-44-410 การทํารายละเอียดโครงการงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 
3(3-0-6) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ 
3 

07-44-511 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถ่ิน 3(1-4-4) รายวิชาบูรณาการ  
3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 00-41-002 มหัศจรรย์แห่งบัว 3(3-0-6) 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใดๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่ต้องไม่ซ้ํากบั
รายวิชาในแผนการเรียนของสาขาวิชาน้ัน 

 00-41-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 

4.  หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 00-41-004 วิถีชุมชน 3(3-0-6) 
แผน ก  00-41-005 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
07-45-401 เตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษาเพื่อ

งานสถาปัตยกรรมภายใน 
1(0-2-1) 00-41-006 ภาคตะวันออกศึกษา 3(3-0-6) 

07-45-502 สหกจิศึกษาทางสถาปัตยกรรมภายใน 6(0-40-0) 00-41-007 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย 3(3-0-6) 
แผน ข  00-41-008 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหป์ัญหา 3(2-2-5) 
07-45-403 ฝึกงานทางสถาปัตยกรรมภายใน 1(0-40-0) 00-41-009 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร ์ 3(3-0-6) 
07-45-504 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 8 6(1-0-10-6) 00-41-010 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 

   2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 118  
   2.1 กลุ่มวิชาหลัก 46  
   ให้ศึกษารายวิชาต่อไปน้ี   
   07-41-101 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 4(1-6-5) คงเดิม 
   07-41-202 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 4(1-6-5) คงเดิม 
   07-41-203 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 4(1-6-5) คงเดิม 
   07-41-304 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 4(1-6-5) คงเดิม 
   07-41-305 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 6(1-10-7) คงเดิม 
   07-41-406 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 6(1-10-7) คงเดิม 
   07-41-407 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 6(1-10-7) คงเดิม 
   07-41-408 การเตรียมวิทยานิพนธ์ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
   07-41-509 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน 9(0-18-9)  
       
   2.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 30  
   ให้ศึกษารายวิชาต่อไปน้ี   
   07-42-101 ภาพร่างและเทคนิคการแสดงแบบ 3(1-6-4) วิชาใหม ่
   07-42-102 พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายใน 
3(1-4-4) คงเดิม 

   07-42-103 การเขียนแบบเบื้องต้น 3(1-6-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
   07-42-104 การยศาสตร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

ภายใน 
3(2-2-5) วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 

   07-42-205 การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) วิชาใหม ่
   07-42-206 พื้นฐานงานช่างไม ้ 3(1-4-4) วิชาใหม ่
   07-42-207 การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์

สถาปัตยกรรมภายใน 
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา 

และคําอธิบายรายวิชา 
   07-42-209 การเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม

ภายใน 1 
3(1-4-4) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา 

และคําอธิบายรายวิชา 
   07-42-308 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยและ

การตกแต่ง 
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

   07-42-310 การเขียนแบบโครงสรา้งสถาปัตยกรรม
ภายใน 2 

3(1-4-4) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา 
และคําอธิบายรายวิชา 

   2.3  กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี 24  
   ให้ศึกษาจากรายวิชา ดังต่อไปน้ี   
   07-43-201 ปฏิบัติการงานเครือ่งเรือนพื้นฐาน 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา 

และคําอธิบายรายวิชา 
   07-43-302 ปฏิบัติการงานเครือ่งเรือนสมัยใหม ่ 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา 

และคําอธิบายรายวิชา 
   07-43-304 วัสดุและอปุกรณ์ที่ใช้ในงาน

สถาปัตยกรรมภายใน 
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

   07-43-305 งานระบบภายในอาคาร 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
   07-43-306 การออกแบบแสงสว่างสําหรบังาน

สถาปัตยกรรมภายใน 
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา 

และคําอธิบายรายวิชา 
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   07-43-307 เทคโนโลยีการสร้างแบบจําลอง 3(1-4-4)  
   07-43-403 ปฏิบัติการงานสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4) เปลี่ยนช่ือวิชาและ 

รหสัวิชา 
   07-43-408 ระบบโครงสร้างอาคารสมัยใหม ่ 3(3-0-6) วิชาใหม ่
   2.4  กลุ่มวิชาสนับสนุน 18  
   ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี   
   07-44-201 ภูมิสถาปัตยกรรมข้ันพื้นฐาน 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
   07-44-202 แนวคิดในการออกแบบ 3(3-0-6) วิชาใหม ่
   07-44-303 คอมพิวเตอรเ์พื่องานออกแบบและ 

เขียนแบบ 1 
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

   07-44-304 คอมพิวเตอรเ์พื่องานออกแบบและ 
เขียนแบบ 2 

3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือวิชา  รหัส
และคําอธิบายรายวิชา 

   07-44-405 การประมาณราคาและการบริหารงาน
ก่อสร้างและสถาปัตยกรรมภายใน 

3(3-0-6) เปลี่ยนช่ือวิชา  รหัส
และคําอธิบายรายวิชา 

   07-44-406 การประกอบวิชาชีพและกฎหมาย 3(3-0-6) วิชาใหม ่
   07-44-407 สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6) คงเดิม 
   07-44-408 ความเช่ือสําหรับงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา 

และคําอธิบายรายวิชา 
   07-44-409 การทํารายละเอียดโครงการงาน

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา 

และคําอธิบายรายวิชา 
   07-44-410 คอมพิวเตอรก์ราฟฟิคเพื่องาน 3(1-4-4) วิชาใหม ่
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หน่วยกิต ความแตกต่าง 

สถาปัตยกรรมภายใน 
   07-44-411 การจัดการภูมิทัศน์ภายในอาคาร 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา 

และคําอธิบายรายวิชา 
   07-44-412 การถ่ายภาพเพื่องานสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) วิชาใหม่ 
   07-44-413 การอนุรกัษ์สถาปัตยกรรม 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา 

และคําอธิบายรายวิชา 
   07-44-414 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถ่ิน 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี 6  
   ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใดๆท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกแต่ต้องไม่
ซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชาน้ันๆ 

  

   4.  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7  
   07-45-496 เตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษา 1(0-2-1) วิชาใหม ่
   07-45-497 สหกจิศึกษา 6(0-40-0) วิชาใหม ่
   หรือ    
   07-45-498 การเรียนรูอ้ิสระ 6(0-40-0) วิชาใหม ่
   หรือ    
   07-45-499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝกึอบรม

ต่างประเทศ 
6(0-40-0) วิชาใหม ่
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เอกสารแนบหมายเลข 2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 

 
1. นายสมชาย  สุพิสาร   ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์ 

 
ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยเผยแพร/่ตีพิมพ์ 
สาทินี   วัฒนกิจ, และสมชาย   สุพิสาร. (2558). การศึกษาเกณฑ์ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวสําหรับ 

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผู้ใช้เก้าอี้ล้อเข็น. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก, 4(1), 15-20.   

สมชาย สุพิสาร, และปัฐมาภรณ์  สว่างวงษ์. (2558). การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลกับระบบขนส่งมวลชนบนเสน้
ขนานของความเจริญ. ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้ งที่ 7  
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 (น.557-565). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและ 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.  

 
บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่
 
          -ไม่ม-ี 
 

งานวิจัย 
 
          -ไม่ม-ี 
 

แต่งตํารา    
-ไม่ม-ี 

 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ   

-  วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน     
-  โครงงานวิทยานิพนธ์ 
-  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 8     
-  แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(สถาปัตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2547 

ศิลปบัณฑิต  (ออกแบบตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2539 
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ประสบการณ์    
     2535-2538    ฝึกงานและ Part time บริษัท จลุาสัย  จํากัด ตําแหน่ง เขียนแบบ  
     2539-2540    บริษัท จลุาสัย จํากัด ตําแหน่ง Interior Designer  
     2541       Freelance บริษัท Inter consult จํากัด เขียนแบบงานระบบโครงสร้าง 

2542-2543    Freelance สํารวจและเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารอนุรกัษ์ตึกอํานวยการ 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  

2545-2546   ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างอาคารมัธยมและสระว่ายนํ้าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
2547-2548    Freelance บริษัท Inter consult จํากัด เขียนแบบ และรบังานออกแบบ 

ตกแต่งภายใน 
2549       Interior Designer บริษัทDesign  M&A จํากัด 
2549-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจําสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

สถาปัตยกรรม ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตอุเทนถวาย  
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2.  นางสิริโสภา  ก่อสกุล   ตําแหน่ง อาจารย ์

 
ผลงานทางวิชาการ   
ผลงานเผยแพร/่ตีพิมพ์ 
สิริโสภา ก่อสกุล,  สุวินัย อินทรศักด์ิ,  ชัยชาญ วงศ์กระจ่าง, และถิร รุ่งเลิศศร.ี (2560).  แนวทางการออกแบบ

สภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก, 10(2), 130-138. 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่
 
          -ไม่ม-ี 
 
งานวิจัย 
          -ไม่ม-ี 
 

แต่งตํารา    
          -ไม่ม-ี 
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ   
        -  พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
  -  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 
 -  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 8 
 -  การทํารายละเอียดประกอบโครงการ 
 -  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(สถาปัตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

ศิลปบัณฑิต (ออกแบบตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2543 
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ประสบการณ์    
 2550-2560      1. อาจารย์ประจําสาขาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย  

        คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย  
        เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

2. อาจารย์พเิศษ สาขาวิชาออกแบบภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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3. นายสุวินัย   อินทรศักด์ิ  ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   

 

ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยเผยแพร/่ตีพิมพ์ 
สิริโสภา ก่อสกุล, สุวินัย อินทรศักด์ิ,  ชัยชาญ วงศ์กระจ่าง, และถิร รุ่งเลิศศร.ี (2560).  แนวทางการออกแบบ

สภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก, 10(2), 130-138. 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่
          -ไม่ม-ี 
 

งานวิจัย 
          -ไม่ม-ี 
 

แต่งตํารา    
          -ไมม่ี- 
 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ   
        1. เทคนิคการสร้างแบบจําลอง 
 2. การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 
 3. การออกแบบแสงธรรมชาติ 
 4. การออกแบบแสงสว่างสําหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
 5. การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 
 6. วิทยานิพนธ์ 

ประสบการณ์    
2544-2047     INTERIOR DESIGNER, OPEN DESIGNER Co.,Ltd. 
2550-2052     INTERIOR DESIGNER,  ISO GROUP Co.,Ltd. 
2060-ปัจจุบัน   ออกแบบและเขียนแบบ MOCK UP ROOM   

     PROJECT : LEATON TOWN  S.smakkee Road, Nonthaburi 
     ออกแบบและเขียนแบบ  MOCK UP ROOM   

                      PROJECT : 10 EKAMAI  CONDOMINIUM 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
(สถาปัตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2551 

ศิลปบัณฑิต (ออกแบบตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 2543 
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 4. นางสาวปัฐมาภรณ์    สว่างวงษ์   ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์   

 
ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร ่
สมชาย สุพิสาร, และปัฐมาภรณ์  สว่างวงษ์. (2558). การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลกับระบบขนส่งมวลชน 

บนเส้นขนานของความเจริญ. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 7 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 (น.557-565). กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.  
 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่
 
          -ไม่ม-ี 
งานวิจัย 
 
          -ไม่ม-ี 
แต่งตํารา    
 
          -ไม่ม-ี 
 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ  
   1.  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยและตกแต่ง 
   2.  ฝึกทักษะในการนําเสนองาน 2มิติ และ 3มิติ 
   3.  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 
   4.  การออกแบบสถาปัยกรรมภายใน 3 
   5.  วิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม 2544 



116 
 

 

ประสบการณ์ 
 2540-2546  สถาปัยกรรมภายใน SPC.TECHNOCONS.CO.LTD., 

- RESIDENT 
- OFFICE BUILDING 
- HOTEL DESIGN 

 2546-2551  สถาปัตยกรรมภายในและผูจ้ัดการโครงการ 21 DESIGN&BUILT.CO.LTD 
- HOSPITAL DESIGN 
- COMMERCIAL&BUEATY 

 2551-2553  ผู้จัดการ & มัณฑนากร 225 DNA.CO.LTD., 
- HOSPITAL DESIGN 
- COMMERCIAL&BUEATY 
- GOVERNMENT DESIGN 

 2553-ปัจจุบัน  BLUECULTURE 
- HOSPITAL DESIGN 

2559-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจําสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรม ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุ
เทนถวาย 
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5. นายชัยชาญ   วงศ์กระจ่าง   ตําแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  

 
ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร ่
สิริโสภา ก่อสกุล, สุวินัย อินทรศักด์ิ, ชัยชาญ วงศ์กระจ่าง,  และถิร รุ่งเลิศศร.ี (2560). แนวทางการออกแบบ 

สภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก, 10(2), 130-138.  

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่
 
             -ไม่ม-ี 
 
งานวิจัย 
            -ไม่ม-ี    

       

แต่งตํารา    
            -ไม่ม-ี    

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ   
    1. ภาพร่าง 
 2. ประมาณราคา 
  3. ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรมภายในตะวันตก 
 4. ความเช่ือสําหรบังานออกแบบสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 5. การบรหิารงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 
 6. การประกอบวิชาชีพ 
 7. วิทยานิพนธ์ 

 

 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(สถาปัตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั 

2551 

ครุอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต      
(สถาปัตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั 

2530 
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ประสบการณ์    
2531-2532  นักออกแบบภายใน บริษัท เฟอร์แมท็ จํากัด  
2536 รับราชการตําแหน่งอาจารย์ ประจําแผนกสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
  2546-2549  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
  2551-2553  เป็นคณะทํางาน สังกัดกองออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

2551-  ปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 
รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

 
1. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาวสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

  1. นายชัยชาญ           วงศ์กระจ่าง             ประธานกรรมการ 
  2. นายสุวินัย       อินทรศักด์ิ         รองประธานกรรมการ 
  3. นางสิริโสภา      ก่อสกลุ           กรรมการ 
  4. นางสาวปัฐมาภรณ์   สว่างวงษ์          กรรมการ 
  5. นายถิร         รุ่งเลิศศร ี          กรรมการ 
  6. นายสมบัติ       ต่อวัฒนชัย         กรรมการ 
  7. นายวิทยาภรณ์    จรสัด้วง           กรรมการ 
  8. นายสมชาย      สุพิสาร           กรรมการและเลขานุการ  

2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณพีร ์  ตุลวรรธนะ           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ(มหาวิทยาลัยกรงุเทพ) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนา   อนันตอาชา      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   พระนครเหนือ) 
 3. นายสัญชัย   ขุนนุช            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

                               (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 
 4. นายเมธี                เมธีสวัสด์ิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 5. นายเชษฐ์              เดชศิร ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโลยี 
   ราชมงคลรัตนโกสินทร ์

3. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสรฐิ   ประธานกรรมการ (ตัวแทนสภาสถาปนิก) 
  2.  นายพรชัย        ตามถ่ินไทย        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ม.ราชภัฏพระนคร) 
  3.  รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  4.  นายอิทธิพล       วิทูรย์ปัญญากจิ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  5.  นายสุรชัย        บุญช่วย          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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