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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน  

( หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 ) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กระทรวงวัฒนธรรม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะศิลปวิจิตร  ภาควิชาออกแบบ 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
  
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรศลิปบัณฑติ สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 
 ชื่อภาษาอังกฤษ   Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design 
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย   ศลิปบัณฑติ (ออกแบบตกแตงภายใน) 
 ชื่อยอภาษาไทย   ศล.บ. (ออกแบบตกแตงภายใน) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Fine Arts (Interior Design) 
 ชื่อยอภาษาอังกฤษ  B.F.A. (Interior Design) 

 

3. วิชาเอก  
 ออกแบบตกแตงภายใน 
  

4. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 141 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ          ปริญญาตรี  4  ป 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช          ภาษาไทย 
 5.4 การรับเขาศึกษา                 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยได 
 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 

เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560.      
       ไดพิจารณากลั่นกรองโดย  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับคณะศิลปวิจิตร ในการประชุม  
       เมื่อวันที ่   23     เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. 2557 
  ไดพิจารณากลั่นกรองโดย  คณะกรรมการประจําคณะศิลปวิจิตร ในการประชุมพิจารณาราง 

   หลักสูตรศิลปบันฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 
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     เม่ือวันที ่   28     เดือน     สิงหาคม    พ.ศ. 2557 
  ไดพิจารณากลั่นกรองโดย  คณะกรรมการวิชาการระดับสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 
               เมื่อวันที ่    18     เดือน     กันยายน    พ.ศ. 2557 
  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจาก สภาสถาบัน  ในการประชุมครั้งที่ 2/2559   

     เม่ือวันที ่  25       เดือน      กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559  
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปการศึกษา  2560 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบหลังไดสําเร็จการศึกษา 
1) สถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป  2) นักวิชาการดานออกแบบ  3) รับราชการ  4) 
ผูสอนศิลปะ (ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน)  5) นักอนุรักษ  6) นักออกแบบ  7)ผูชวยนักวิจัย 8) ประกอบ
อาชีพอิสระ 
 
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ

ที ่
ชือ่-สกลุ 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา สถานท่ีสําเร็จการศึกษา/ปท่ีสําเร็จ 

1 นายชยากร  เรืองจํารญู อาจารย ศศ.ม./การจัดการออกแบบภายใน มหาวิทยาลยักรุงเทพ/2558 
 ภ-สน 281  ศป.บ./การออกแบบตกแตงภายใน 

วท.บ./เทคโนโลยสีถาปตยกรรมภายใน 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ/2550 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา/
2545 

2 นายพงศพัศ  บัวแกว อาจารย คอ.ม./เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา    
 
คอ.ม./สถาปตยกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ/2548 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง/2546 

   บธ.บ./การจัดการงานกอสราง 
 
วท.บ/เทคโนโลยสีถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช/
2552 
สถาบันราชภฏัจันทรเกษม/2542 

3 นายชนัส  คงหิรัญ อาจารย สถ.ม./สถาปตยกรรมภายใน มหาวิทยาลยักรุงเทพ/2560 
   ศ.บ../การออกแบบตกแตงภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/2547 
4 นายพิพัฒน จรัสเพ็ชร 

 
อาจารย สถ.ม./สถาปตยกรรมภายใน 

ศ.บ../การออกแบบตกแตงภายใน 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ/2561 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/2559 

5 นายนรินทร อวนดํา 
ภ-สถ 8411 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

สถ.ม./สถาปตยกรรมไทย 
สถ.บ./สถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2558 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม/2546 

 
 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะศลิปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เลขที่ 119/10  หมูที่ 3  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธ
มณฑล   จังหวัดนครปฐม  73170 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในปจจุบัน  มีความตองการผลผลิตทางดานทัศนศิลป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานออกแบบตกแตงภายใน เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค    
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ไดตระหนักถึงความตองการบัณฑิตดังกลาว จึงมุงเนนผลิตบัณฑิตที่
สามารถรองรับความตองการของตลาดงานดานศิลปวัฒนธรรม และทักษะฝมือดานออกแบบตกแตงภายใน                    
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศในปจจุบัน มีความเจริญทางเทคโนโลยีแบบกาว
กระโดด ทําใหศลิปวัฒนธรรมถูกละเลย ไมเห็นความสําคัญเทาที่ควร แมวาศิลปวัฒนธรรมจะเปนรากเหงาของ
อารยธรรมของชนชาติไทยก็ตาม 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดตระหนักถึงสภาวะดังกลาว  จึงมุงเนนในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
ทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งในดานการศึกษาและสืบสาน และการบูรณาการใหเขากับยุคสมัย และสังคมในปจจุบัน 
 
12. ผลกระทบจาก ขอ  11.1   และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลักสูตร 
 มีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมภายในและ
มัณฑนศลิป นักออกแบบ นักวิชาการดานออกแบบ รับราชการ  ผูสอนศิลปะ (ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน) 
นักอนุรักษ  ผูชวยนักวิจัย  และประกอบอาชีพอิสระ  เพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีความตองการผลผลิต
ทางดานทัศนศิลป  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการออกแบบตกแตงภายใน เพื่อเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคของประเทศ 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  1) ผลิตบัณฑิตดานศิลปวัฒนธรรม 
  2) การวิจัยและงานสรางสรรค 
  3) การบริการทางวิชาการแกสังคม 
  4) การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน  (เชน รายวิชาที่
เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ ภาควิชาอื่น) 
 13.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน  มีรายวิชาที่กําหนดเรียนรวมกับ
นักศึกษา ในหลักสูตรศลิปบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป 
 13.2 การบริหารจัดการมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่กํากับดูแลโดยประสานกับหนวย
ตารางสอน ตารางสอบ  ฝายวิชาการ ซึ่งจะทําหนาที่ประสานการจัดการรวมกับคณะ/ภาควิชาอ่ืนในสถาบัน 
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หมวดที่   2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มีดังนี ้    

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เปนสถาบันการศึกษาดานศิลปะท่ีมุงสรางสรรคศาสตรแหงศิลป ผลิต
บัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางศิลปะควบคูคุณธรรม เพ่ือผดุงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
หลักสูตรนี้มีลักษณะของการบูรณาการเชิงประยุกตศาสตรและศิลปท่ีเกี่ยวของกันนํามาพัฒนาเปนหลักสูตรที่
สามารถผลิตนักวิชาชีพในสาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป หรือสถาปนิกภายในที่เพียบพรอมดวย
ศักยภาพและความคิดสรางสรรคท้ังในเชิงการออกแบบและการบริหารจัดการโดยมุงเนนศาสตรการออกแบบ
ที่รวมสมัย ผนวกองคความรูในเชิงเทคนิคในการผลิตและจัดการเอกสารในทุกขั้นตอนของงานออกแบบ และมี
ความเขาใจและสามารถวิเคราะหงานออกแบบได เพ่ือใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความพรอมที่จะทํางานใน
สาขาวิชาชีพอยางมืออาชีพชีพทั้งในระดับสากล และมีความสามารถในการทํางานในทุกข้ันตอนของงาน
ออกแบบ มีความรูความเขาใจตอกลไก ระบบ และทิศทางในอนาคตของงานออกแบบ ธุรกิจที่เก่ียวของ 
องคกรวิชาชีพและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  1.2 ความสําคัญของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มีดังนี ้
 ยกระดับการจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะดานออกแบบตกแตงภายในและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ของชาติดังตอไปนี้ 

1) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในธุรกิจ 
ใหบริการดานการออกแบบสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศลิป และธุรกิจอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

2) พัฒนาผูเรียนใหสามารถแขงขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคอาเซียน 
3) สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศกึษา หนวยงานภาครัฐและหนวยงาน

เอกชนในการสอน และการบริการวิชาการ 
 1.3 วัตถุประสงค 

1) ผลิตบัณฑิตเปนสถาปนิกภายใน โดยเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมสาขา
สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลปที่มีความรูความสามารถทางดานออกแบบตกแตงภายใน สามารถนํา
ความรูไปประกอบอาชีพไดอยางเชี่ยวชาญ 
 2) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางดานออกแบบตกแตงภายใน  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถ
ปฏิบัติงาน คนควา และพัฒนางานตามหลักวิชาอยางมีประสิทธิภาพ 

 3) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและความสามารถในฐานะนักวิชาการ นักบริหาร นักวางแผน นักวิจัย
สามารถพัฒนางานการออกแบบใหเจริญกาวหนาทันกับวิทยาการสมัยใหม 
ดานออกแบบตกแตงภายใน  ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 4) ผลิตบัณฑติดานออกแบบตกแตงภายใน  ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย รับผิดชอบตอ
สังคมและสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมของชาติ ในการอนุรักษ สืบทอด และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา (4   ป) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
1. การพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับมาตรฐานกรอบ
คุณวุฒิแหงชาต ิและหลักสูตร
ไดการรบัรองจากสภาสถาปนิก 

 
1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบคุณวฒิุ              

แหงชาต ิ
 

2. ติดตามและประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ 

3. เชิญผูเชี่ยวชาญทัง้สายวิชาการและ
สายวชิาชีพเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

ตัวบงชี ้
1. จํานวนคร้ังที่มีการประชุมเพื่อ  

ปรับปรุงหลักสูตรประจําป ไมนอยกวา 
1 ครั้ง / ป 

2. หลักสูตรไดรับความเห็นชอบจาก 
สกอ. 

3. หลักสูตรผานการรบัรองจากสภา
สถาปนิก 

หลักฐาน 
1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
3. หนังสือรับรองการเห็นชอบหลักสูตร 

จาก สกอ. 
4. เอกสารรับรองหลักสูตรจากสภา

สถาปนิก 
2. สรางชองทางในการรับฟงความ

คิดเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 
เชน  คณาจารย   นักศึกษา 
ผูประกอบการ 

 
1. ผานทางเว็บไซด 
2. เปดรับฟงความคิดเห็นในการเรียน

การสอน 
3. บรรยายสรุปผลการเรียนการสอน

ทุกเทอม 
4. จัดเวทีสัมมนา/ความตองการของ

ผูประกอบการ 

ตัวบงชี้ 
การประเมินความพึ งพอใจในการใช
บัณฑิตของสถานประกอบการอยูในระดับ
ไมนอยกวา 3.51 
หลักฐาน 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใชบัณฑิตของผูประกอบการ 

3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอน / อุปกรณการสอน
และบรกิารวิชาการ 

 
1. สนับสนุนบุคลากรดานวิชาการให

ทํางานบริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก 

2. สนับสนุนใหบุคลากรลาศึกษาตอ 
ศึกษาดูงาน และฝกอบรม 

ตัวบงชี้ 
1. อาจารยเขารับการอบรมสัมมนาดาน

วิชาการไมนอยกวา 2 ครั้ง / ป 
 
2. บูรณาการ การเรียนการสอนวชิาการ 

ศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน 
หลักฐาน 
1. แผนการพัฒนาบคุลากรประจําสาขา  
2. โครงการบริการวิชาการ 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาในสถาบันใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาในแตละปการศึกษาออกเปน  2  ภาค
การศกึษาปกติ ดังนี ้

1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง ตั้งแตสัปดาหแรกของเดือนมิถุนายนเปนตนไป เปนเวลา  15  สัปดาห   
2) ภาคการศึกษาที่สอง ตั้งแตสัปดาหแรกของเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป เปนเวลา  15  สัปดาห   

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน 
 สถาบันอาจจะจัดการศึกษาภาคฤดูรอน(Summer Session) ตอจากภาคการศึกษาท่ี2 อีกก็ได                      
ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ  ใชเวลาศึกษา  8  สัปดาห รวมเวลาสําหรับการสอบดวย โดยใหเพิ่มชั่วโมง
สําหรับศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป  จัดการศึกษาในระบบทวิภาค 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลา ในการดําเนนิการเรียนการสอน 
 วันจันทร – วันศุกร    ภาคการศกึษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน   
       ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ  
    ภาคฤดูรอน   เดือนมีนาคม –  พฤษภาคม   
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1) เปนผู สํ า เร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
ชวงชั้นที่  4 หรือเทียบเทา 

2) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑเทียบโอนตามขอบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป วาดวย การศกึษาระดับปริญญาตรี และหลักเกณฑการเทียบโอนตามขอบังคับวาดวยการ
รับรองปริญญาฯ ของสภาสถาปนิก โดยพิจารณาเปนรายกรณี หรือ 

3) นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจากสถาบันอ่ืนตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และตามขอบังคับวาดวยการรับรองปริญญาฯ ของสภาสถาปนิก เรื่องการ
รับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น หรือ 

4) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืน ในประเทศ
หรือตางประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และตองการศึกษาในหลักสูตรนี้เปนปริญญาท่ีสอง ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑเทียบโอนตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี และหลักเกณฑ
การเทียบโอนตามขอบังคับวาดวยการรับรองปริญญาฯ ของสภาสถาปนิก โดยพิจารณาเปนรายกรณ ี
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
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 นักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน มีพื้นฐานความรูดานศิลปะ ที่
แตกตางกัน  จึงจําเปนตองมีการปรับพ้ืนฐานการเรียนรู ดานทักษะทางศิลปะกอนเริ่มศึกษาตามหลักสูตรเพื่อ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ  2.3 
 มีการจัดทําโครงการปรับพ้ืนฐานการเรียนรูดานทักษะทางศิลปะ  เพ่ือนักศึกษาแรกเขา กอนเริ่มศึกษา
ตามหลักสูตร 
 
 2.5 แผนรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 

นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปที่ 2 - 25 25 25 25 
ชั้นปที่ 3 - - 25 25 25 
ชั้นปที่ 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 
คาดวาจะสําเร็จการศกึษา - - - 25 25 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน 
 มีรายละเอียดคาใชจายในหมวดเงินตางๆ   ดังนี ้ 
 ใชงบประมาณจัดตั้งประจําปงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  โดยกําหนดคาใชจายเฉพาะงบ
ดําเนินงานการผลิตบัณฑิต ตอคนตอป  ประมาณ  44,500.-    บาท 

1. คาวัสดุตอหัวนักศึกษา          6,500.-    บาท 
2. คาเสื่อมราคาครุภัณฑเฉลี่ยตอปตอหัวนักศึกษา     2,500.-     บาท 
3. คาสอน (ปละ  35  หนวยกิต)          

          โดยเฉลี่ยวิชาละ 48 คาบๆ ละ 300 บาท / 100 คน            30,000.-   บาท 
4. คาบริการทางวิชาการ (เอกสารสื่อการสอน วัสดุสํานักงาน ฯลฯ)   5,500.-   บาท 

             รวม                        44,500.-   บาท 
 2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อหลัก 

    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก ( E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

    อื่นๆ  (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
 เปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู
เขาสูการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรของสถาบัน พ.ศ.2548  และตามขอบังคับวาดวยการรับรองปริญญาฯของ
สภาสถาปนิก 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
         3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร       141 หนวยกติ    
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30   หนวยกิต 
    1.1 กลุมวิชาบังคับ       24   หนวยกิต  
    1 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      12  หนวยกิต 

    2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี      6  หนวยกิต 
    3 กลุมวิชาภาษา        6   หนวยกิต 
  1.2 กลุมวิชาเลือก  ไมนอยกวา       6   หนวยกิต 

  2)  หมวดวิชาชีพเฉพาะ     105 หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      24  หนวยกิต 
  2.2 กลุมวิชาหลัก        45 หนวยกิต 
  2.3 กลุมวิชาเทคโนโลย ี       21 หนวยกิต 
  2.4 กลุมวิชาสนับสนุน       15 หนวยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี          6   หนวยกิต 
*หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานวิชาการหลักสูตรวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมสาขาสถาปตยกรรมภายในและ
มัณฑนศลิปหลักสูตร 4 ป ตามขอบังคบัวาดวยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ.2545 ของสภาสถาปนิก กําหนดหมวด
วิชาและจํานวนหนวยกิตดังนี้  

- กลุมวิชาพื้นฐาน  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
- กลุมวิชาหลัก   ไมนอยกวา 33 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเทคโนโลยี   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสนับสนุน   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

หมายเหตุ : กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพมาจากกลุมวิชาแกนของคณะ โดยจัดตามความเหมาะสมใหสอดคลองกัน 
  

 3.1.3 รายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  30  หนวยกิต  ประกอบดวย 
   1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 12 หนวย
กิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา                  รายวิชา                       จํานวนหนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)   

 300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                         3 (3-0-6) 
(Information for Lifelong Learning) 

 300-11002 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                 3 (3-0-6)  
(Human Behavior and Self Development) 

 300-11003 ความเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม  3 (3-0-6)  
   (Citizenship and Social Responsibility) 
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 300-11004 นันทนาการเพ่ือคณุภาพชีวิต                                 3 (2-2-5) 
(Recreation for Quality of Life) 

   1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี   กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 
6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้

รหัสวิชา                รายวิชา                          จํานวนหนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)    

 300-12001 คณิตศาสตรและสถิติ      3 (3-0-6) 
(Mathematics and Statistics)        

 300-12002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                   3 (3-0-6) 
(Science and Technology) 

 300-12003 คอมพิวเตอรเพ่ือการสรางสรรค     3 (3-0-6) 
(Computer for Creativity) 

  1.3 กลุมวิชาภาษา   นักศึกษาจะตองเรียนไมนอยกวา   6  หนวยกิต  จากรายวิชา
ตอไปนี้ 
 300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                       3 (3-0-6) 

(Thai Language for Communication) 
 300-13002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                  3 (3-0-6) 

(English for Communication)  
 2) กลุมวิชาเลือก   กําหนดใหเรียนไมนอยกวา    6   หนวยกิต   

เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้
  รหัสวิชา   รายวิชา            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 300-14001     โลกและวัฒนธรรม       2 (2-0-4) 
   (World and Culture)   
 300-14002 ความเขาใจเก่ียวกับสังคมไทย                       2 (2-0-4) 
    (Understanding Thai Society) 
 300-14003 พหุวัฒนธรรม       2 (2-0-4) 

(Multiculturalism) 
 300-14004 สังคมกับสิ่งแวดลอม                                 2 (2-0-4) 

(Society  and  Environment)  
 300-14005 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน              2 (2-0-4) 
    (Sufficiency Economy for Sustainable Development) 
 300-14006 การเมืองและการปกครองไทย                          2 (2-0-4) 
    (Thai Politics and Government)     
 300-14007 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                                2 (2-0-4) 

(Law in Daily Life) 
 300-14008 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา                         2 (2-0-4) 

(Intellectual Property Law) 
 300-14009 การคิดและการตัดสินใจ                           2 (2-0-4) 
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(Thinking and Decision Making)  
 300-14010 การบริหารความขัดแยงและการจัดการความเครียด   2 (2-0-4) 

(Conflict and Stress Management) 
 300-14011 สารสนเทศสําหรับเยาวชน     2 (2-0-4)
   (Information for Youth) 
 300-14012 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต                2 (2-0-4) 

(Science for Quality of Life) 
 300-14013 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                      2 (2-0-4) 

(Life and Environment) 
 300-14014 ชีวิตกับสุขภาพ                                          2 (2-0-4) 

(Life and Health) 
 300-14015 การคิดเชิงคณติศาสตร                           2 (2-0-4) 

(Mathematical Thinking) 
 300-14016 วรรณกรรมไทยรวมสมัย                             2 (2-0-4) 

(Thai Contemporary Literature) 
 300-14017 วรรณคดีไทยศกึษา                                      2 (2-0-4) 

(Thai Literature Study) 
 300-14018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน                       2 (2-0-4) 
 (English for Job Application) 
 300-14019 การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ                             2 (2-0-4) 
 (English Reading Comprehension) 
 300-14020 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว     2 (2-0-4)
   (English for Tourism) 
 300-14021 การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง                            2 (1-2-3)
   (Learning English through Songs) 
 300-14022 ภาษาอังกฤษดานศิลปะและวัฒนธรรม    2 (2-0-4)
   (English in Arts and Culture) 
 300-14023 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                         2 (2-0-4) 

(Chinese Language for Communication) 
 300-14024 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร                                      2 (2-0-4) 

(Japanese Language for Communication) 
 300-14025 ภาษาอาเซียนในชีวิตประจําวัน     2 (2-0-4) 
   (ASEAN Languages in Daily Life) 

 300-14026 สุนทรียศาสตร        2 (2-0-4) 
(Aesthetics) 

 300-14027 ประวัติศาสตรศลิปะตะวันตก     2 (2-0-4) 
   (History of Western Arts) 
 300-14028 ประวัตศิาสตรศิลปะตะวันออก      2 (2-0-4) 
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(History of Eastern Arts) 
หมายเหตุ   :    (คณะศิลปวิจิตรดําเนินการปรับรายวิชาศึกษาทั่วไปตามการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรจาก
ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการพัฒนาหลักสูตรของทางคณะศิลปศึกษา) 

 2) หมวดวิชาชีพเฉพาะ   กําหนดใหเรียน  ไมนอยกวา  105 หนวยกิต  ประกอบดวย 
 2.1  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (กลุมวิชาแกน)  นักศึกษาจะตองเรียน 24 หนวยกิต  
(ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิก กําหนดกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ความสัมพันธกับ
หลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาที่ตองเรียนรวม) จากรายวิชาตอไปนี้ 
   รหัสวิชา              รายวิชา                   จํานวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)   
102-21001 วาดเสน 1                                                              3(1-4-4) 

                             Drawing 1 
 102-21002 วาดเสน 2                                                             3(1-4-4) 
                                Drawing 2 
 102-21003 องคประกอบศิลป 1                                                   3(1-4-4) 
                              Composition 1 
 102-21004 องคประกอบศิลป 2                                                   3(1-4-4) 
   Composition 2 

102-21005 การเขียนแบบเบ้ืองตน                                                      3(2-2-5) 
   Introducttion Technical Drawing 

102-21006 สุนทรยีศาสตร       3(2-2-5) 
   Aesthetics 
 102-21007 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก    3(2-2-5) 
   History of Western Architecture 
 102-21008 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันออก    3(2-2-5) 
   History of Eastern Architecture 
 2.2 กลุมวิชาหลัก นักศึกษาจะตองเรียน  45 หนวยกิต (ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิก 
กําหนดกลุมวิชาหลัก ไมนอยกวา 33 หนวยกิต) จากรายวิชาตอไปนี้ 
  รหัสวิชา              รายวิชา                     จํานวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)   
102-22001 ออกแบบตกแตงภายใน 1                                      4(2-4-6) 

   Interior Design 1 
102-22002 ออกแบบตกแตงภายใน 2                                      4(2-4-6) 

   Interior Design 2 
102-22003 ออกแบบตกแตงภายใน 3                                      4(2-4-6) 

   Interior Design 3 
102-22004 ออกแบบตกแตงภายใน 4                                      4(2-4-6) 

   Interior Design 4 
102-22005 ออกแบบตกแตงภายใน 5                                      4(2-4-6) 
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   Interior Design 5  
102-22006 ออกแบบตกแตงภายใน 6                                      4(2-4-6) 

   Interior Design 6 
102-22007 ออกแบบตกแตงภายในแบบไทย 1                              3(2-2-5) 

   Thai Interior Design 1 
102-22008 ออกแบบตกแตงภายในแบบไทย 2                              3(2-2-5) 

   Thai Interior Design 2 
102-22009 วิเคราะหโปรแกรมและการออกแบบ    3(2-2-5) 

   Program and Design Analysis 
102-22010 แนวคิดในงานออกแบบตกแตงภายใน                         3(2-2-5) 

   Concept in Interior Design 
102-22011 การเตรียมศลิปนิพนธ                                                 3(2-2-5) 

   Art Thesis Preparation 
102-22012 ศลิปนิพนธออกแบบตกแตงภายใน     6(0-12-6) 
  Thesis in Interior Design 

 2.3 กลุมวิชาเทคโนโลยี นักศึกษาจะตองเรียน  21  หนวยกิต  (ตามเกณฑขอบังคับสภา
สถาปนิก กําหนดกลุมวิชาเทคโนโลยี ไมนอยกวา 15 หนวยกิต) จากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา              รายวิชา                        จํานวนหนวยกิต 
 (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาดวยตนเอง)   

102-23001 ออกแบบเครื่องเรือน                   3(2-2-5) 
   Furniture Design  

102-23002 โครงสรางและงานกอสรางสถาปตยกรรม                3(2-2-5) 
   Structural and Construction Architecture  

102-23003 โครงสรางในงานออกแบบตกแตงภายใน                            3(2-2-5) 
   Structural in Interior Design  

102-23004 งานระบบประกอบอาคาร 1                           3(2-2-5) 
   Building System 1  

102-23005 งานระบบประกอบอาคาร 2                           3(2-2-5) 
   Building System 2  

102-23006 วัสดุอุปกรณและการกอสรางงานตกแตงภายใน                          3(2-2-5) 
    Material and Interior Construction  

102-23007 การประมาณราคา                                                       3(2-2-5) 
   Estimation 
  2.4 กลุมวิชาสนับสนุน นักศึกษาจะตองเรียน  15  หนวยกิต  (ตามเกณฑขอบังคับสภา
สถาปนิก กําหนดกลุมวิชาสนับสนุน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) จากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา              รายวิชา                     จํานวนหนวยกิต  
บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาดวยตนเอง)   

102-24001 คอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงานออกแบบภายใน 1               3(1-4-4) 
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   Computer for Interior Practice 1 
102-24002 คอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงานออกแบบภายใน 2            3(1-4-4) 

   Computer for Interior Practice 2 
102-24003 การประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป  3 (2-2-5) 

   (Professional Practice in Interior Architecture) 
102-24004 การบริหารงานออกแบบตกแตงภายใน                        3 (2-2-5) 

   Interior Design Management  
102-24005 สัมมนาการออกแบบตกแตงภายใน                             3(2-2-5) 

   Seminar in Interior Design 
102-24006 การปฏิบัติงานวิชาชีพ               300 ชั่วโมง 
  Professional Practice 

 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    กําหนดใหเรียนไมนอยกวา   6  หนวยกิต    
  รหัสวิชา              รายวิชา                    จํานวนหนวยกิต 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)    
102-31001 ออกแบบเครื่องเรือนถอดประกอบ    3 (2-2-5) 

 Knock – Down Furniture Design  
102-31002 การออกแบบราง      3 (2-2-5) 

 Sketch Design  
102-31003 การสรางหุนจําลอง      3 (2-2-5)

 Model Making 
102-31004 ออกแบบนิทรรศการและการออกแบบฉาก   3 (2-2-5)

 Exhibition Design and Scenic Design 
102-31005 การจัดแสงเพ่ืองานออกแบบตกแตงภายใน   3 (2-2-5) 
 Lighting for Interior Design 
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ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 

ความหมายของรหัสรายวิชา 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 รหัสวชิาที่ใชกําหนดเปนเลข 8 หลัก ดังตอไปนี้   
ตําแหนงที่ 1 หมายถึง คณะ 
          เลข 1 หมายถึง  คณะศิลปวิจิตร 
          เลข 2 หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค 
          เลข 3 หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 
 

ตําแหนงที่ 2-3 หมายถึง สาขาวิชา/แขนงวิชา 
          เลข 01 หมายถึง  สาขาวิชาทัศนศิลป 
          เลข 02 หมายถึง  สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 

 

ตําแหนงที่ 4 หมายถึง หมวดวิชา 
          เลข 1 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          เลข 2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ 
          เลข 3 หมายถึง  หมวดวิชาเลือกเสร ี

 

ตําแหนงที่ 5 หมายถึง กลุมวิชา 
 
 
 
 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 เลข  1 หมายถึง  วิชาบังคบั กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 เลข 2 หมายถึง  วิชาบังคับ กลุมวิชาวิทยาศาสตร   
     คณติศาสตรและเทคโนโลยี                               
 เลข  3 หมายถึง  วิชาบังคบั  กลุมวิชาภาษา 
 เลข 4 หมายถึง  วิชาเลือก 

 X   X  X    X     X    X X X 

คณะ 

สาขาวิชา 

หมวดวิชา 

กลุมวิชา 

ลําดับวิชา 

คณะศลิปวิจิตร  
จัดการเรียนการสอน 

ตามสถาบันกาํหนด 
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 หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
          เลข 5 หมายถึง  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
          เลข 6 หมายถึง  กลุมวิชาหลัก 
          เลข 7 หมายถึง  กลุมวิชาเทคโนโลย ี
          เลข 8 หมายถึง  กลุมวิชาสนับสนุน 
 เลข 9 หมายถึง  กลุมวิชาเลือกเสรี 
 
ตําแหนงที่ 6-8 หมายถึง ลําดับวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตามขอกําหนดและเกณฑจากสภาสถาปนิก 

เฉพาะสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 

   X    ( X  -  X  -  X )   

หนวยกิต 

ชั่วโมงเรียนบรรยาย 

ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 

ชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 



 
 

 

 

16 

 3.1.4  แผนการศึกษา 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 

ภาควิชาออกแบบ    คณะศิลปวิจิตร 
 

 
ชั้นปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1   

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  
(วิชาศึกษาทั่วไป) 

3(3-0-6) 

102-21001 วาดเสน 1                                                                  3(1-4-4) 
102-21003 องคประกอบศิลป 1                                                  3(1-4-4) 
102-21005 การเขียนแบบเบื้องตน                                                     3(2-2-5) 
102-22001 ออกแบบตกแตงภายใน 1                                    4(2-4-6) 
102-23001 ออกแบบเครื่องเรือน 3(2-2-5) 

 รวม 19 
 
 
 

ชั้นปท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

(วิชาศึกษาทั่วไป) 
3(3-0-6) 

300-14027 ประวัติศาสตรศลิปะตะวันตก  
(วิชาศึกษาทั่วไป) 

2(2-0-4) 

102-21002 วาดเสน 2                                                                  3(1-4-4) 
102-21004 องคประกอบศิลป 2                                                  3(1-4-4) 
102-22002 ออกแบบตกแตงภายใน 2                                    4(2-4-6) 
102-23002 โครงสรางและงานกอสรางสถาปตยกรรม 3(2-2-5) 
102-24001 คอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงานออกแบบภายใน 1 3(1-4-4) 

 รวม 21 
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ชั้นปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

300-12003 คอมพิวเตอรเพ่ืองานสรางสรรค  
(วิชาศึกษาทั่วไป) 

3(3-0-6) 

300-13002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(วิชาศึกษาทั่วไป) 

3(3-0-6) 

102-21007 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก 3(2-2-5) 
102-22003 ออกแบบตกแตงภายใน 3                                    4(2-4-6) 
102-23003 โครงสรางในงานออกแบบตกแตงภายใน 3(2-2-5) 
102-23004 งานระบบประกอบอาคาร 1 3(2-2-5) 
102-24002 คอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงานออกแบบภายใน 2 3(1-4-4) 

 รวม 22 
 
 
 

ชั้นปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
300-11003 ความเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม  

(วิชาศึกษาทั่วไป) 
3(3-0-6) 

300-14028 ประวัติศาสตรศลิปะตะวันออก  
(วิชาศึกษาทั่วไป) 

2(2-0-4) 

102-21008 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันออก 3(2-2-5) 
102-22004 ออกแบบตกแตงภายใน 4                                   4(2-4-6) 
102-23005 งานระบบประกอบอาคาร 2 3(2-2-5) 
102-23006 วัสดุอุปกรณและการกอสรางงานตกแตงภายใน 3(2-2-5) 

 รวม 18 
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ชั้นปท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

300-12001 คณิตศาสตรและสถิติ 
(วิชาศึกษาทั่วไป) 

3(3-0-6) 

300-14026 สุนทรียศาสตร  
(วิชาศึกษาทั่วไป) 

2(2-0-4) 

102-21006 สุนทรียศาสตร 3(2-2-5) 
102-22005 ออกแบบตกแตงภายใน 5                                  4(2-4-6) 
102-23007 การประมาณราคา 3(2-2-5) 
102-31002 การออกแบบราง (เลือกเสร)ี 3(2-2-5) 

 รวม 18 
 
 
 

ชั้นปท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
300-11004 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  

(วิชาศึกษาทั่วไป) 
3(2-2-5) 

102-22007 ออกแบบตกแตงภายในแบบไทย 1                             3(2-2-5) 
102-22009 วิเคราะหโปรแกรมและการออกแบบ                        3(2-2-5) 
102-22006 ออกแบบตกแตงภายใน 6                                 4(2-4-6) 
102-24003 การประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศลิป 3(2-2-5) 
102-31001 ออกแบบเครื่องเรือนถอดประกอบ (เลือกเสร)ี 3(2-2-5) 

 รวม 19 
 
 
 
 

ภาคฤดูรอน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนชั่วโมง 
102-24006 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 300 ชั่วโมง 

 รวม 300 
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ชั้นปท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

102-22008 ออกแบบตกแตงภายในแบบไทย 2                            3(2-2-5) 
102-22010 แนวคิดในงานออกแบบตกแตงภายใน                       3(2-2-5) 
102-22011 การเตรียมศิลปนิพนธ                                                3(2-2-5) 
102-24004 การบริหารงานออกแบบตกแตงภายใน 3(2-2-5) 
102-24005 สัมมนาการออกแบบตกแตงภายใน 3(2-2-5) 

 รวม 15 
 
 
 

ชั้นปท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
300-11002 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน  

(วิชาศึกษาทั่วไป) 
3(3-0-6) 

102-22012 ศิลปนิพนธออกแบบตกแตงภายใน                                              6(0-12-6) 
 รวม 9 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร  
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขา สถานท่ีสําเร็จการศึกษา/ปท่ีสําเร็จ 

1 นายชยากร  เรืองจํารญู 
3-1022-01729-99-2 
ภ-สน 281 

อาจารย ศศ.ม./การจัดการออกแบบภายใน 
ศป.บ./การออกแบบตกแตงภายใน 
วท.บ./เทคโนโลยสีถาปตยกรรม
ภายใน 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ/2558
มหาวิทยาลยักรุงเทพ/2550
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา/2545 

2 นายพงศพัศ  บัวแกว 
3-1002-02-078-26-8 
ส-สน.229 

อาจารย คอ.ม./เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา   
 
คอ.ม./สถาปตยกรรม  
 
บธ.บ./การจดัการงานกอสราง 
วท.บ/เทคโนโลยสีถาปตยกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ/2548 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง/2546 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช/2552 
สถาบันราชภฏัจันทรเกษม/2542 

3 นายชนัส  คงหิรัญ 
3-1020-02030-54-9 

อาจารย สถ.ม./สถาปตยกรรมภายใน 
ศ.บ./การออกแบบตกแตงภายใน 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ/2560 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/2547 

4. นายพิพัฒน จรัสเพ็ชร 
1-1005-00304-70-7 

อาจารย สถ.ม./สถาปตยกรรมภายใน 
ศ.บ./การออกแบบตกแตงภายใน 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ/2561 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/2559 

5 นายนรินทร  อวนดํา 
3-4608-00169-51-5 
ภ-สถ 8411 

ผูชวยศาสตราจารย สถ.ม./สถาปตยกรรมไทย 
สถ.บ./สถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2558 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม/2546 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับท่ี ชื่อ- สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา / ป
พ.ศ. 

1 นายศุภชัย  สุกขีโชต ิ
3-1002-02301-19-6 

รอง
ศาสตราจารย 

ศ.ม./จิตรกรรม 
ศ.บ./จิตรกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร / 2528 
มหาวิทยาลยัศิลปากร / 2523 

2 นางฉายณภา   เลปาจารย 
3-1006-01331-31-5 

รอง
ศาสตราจารย 

ศป.ม./ประตมิากรรม 
ศป.บ./ประตมิากรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร / 2532 
มหาวิทยาลยัศิลปากร / 2521 

3 นายเฉลมิศักดิ ์  รัตนจันทร 
3-1601-01806-62-4 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศ.ม./ภาพพิมพ 
ศ.บ./ภาพพิมพ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2534 
มหาวิทยาลยัศิลปากร/2524 

4 นางสาวดวงหทัย  พงศประสิทธิ ์
3-2005-00290-45-1 

อาจารย ศ.ม./จิตรกรรม 
ศ.บ./จิตรกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2539 
มหาวิทยาลยัศิลปากร/2536 

5 นางสาวอรอนงค  กลิ่นศิร ิ
3-1015-00064-10-0 

อาจารย ศ.ม./จิตรกรรม 
ศ.บ./จิตรกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2540 
มหาวิทยาลยัศิลปากร/2538 

6 นายบุญพาด  ฆังคะมะโน 
3-9308-00271-86-2 

อาจารย ศ.ม./ประตมิากรรม 
ศ.บ./ประติมากรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2543 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม/2534 

7 นายเดน  หวานจริง 
3-1412-00490-54-5 

อาจารย ศ.ม./ศิลปไทย 
ศ.บ./ศิลปไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2543 
มหาวิทยาลยัศิลปากร/2533 

8 นางจตุรพร  เทวกุล 
3-1201-01727-77-5 

อาจารย ศ.ม./เครื่องเคลือบดินเผา 
ศ.บ./เครื่องเคลือบดินเผา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2545 
มหาวิทยาลยัศิลปากร/2538 

9 นางสาวสุทธาสินยี  สุวุฒโฑ 
4-1019-00006-43-1 

อาจารย ศ.ม./จิตรกรรม 
ศ.บ./ภาพพิมพ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2545 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง /2541 

10 นายกิตต ิ บุญม ี
3-1405-00090-91-6 

อาจารย ศ.ม./จิตรกรรม 
ศ.บ./จิตรกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2546 
มหาวิทยาลยัศิลปากร/2539 

11 นางสาวสุจติตา  บุญทรง 
3-7502-00270-60-3 

อาจารย ศ.ม./ศิลปะไทย 
ศ.บ./ศิลปไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2544 
มหาวิทยาลยัศิลปากร/2541 

12 นายจีระชน  บุญมาก 
3-1006-00020-50-2 

อาจารย ศ.ม./ประตมิากรรม 
ศ.บ./ประติมากรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2547 
มหาวิทยาลยัศิลปากร/2535 

13 นางมินทรลดา จักรชัยอนันท 
4-1002-00072-71-6 

อาจารย ศ.ม./ภาพพิมพ 
ศ.บ./ภาพพิมพ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2548 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง /2543 

14 นายโอภาส  นุชนิยม 
3-8001-00735-16-6 

อาจารย ศ.ม./เครื่องเคลือบดินเผา 
ศ.บ./เครื่องเคลือบดินเผา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2549 
มหาวิทยาลยัศิลปากร/2542 

15 นายภัทรพร  เลี่ยนพานิช 
3-1009-04840-79-8 

อาจารย ศ.ม./ทัศนศิลป 
 
ศ.บ./จิตรกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง /2553 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป /2542 

16 นายชยากร  เรืองจํารญู 
3-1022-01729-99-2 
ภ-สน 281 

อาจารย ศศ.ม./การออกแบบภายใน 
ศป.บ./การออกแบบตกแตง
ภายใน 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ / 2558 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ / 2550 

17 นายชัยยุทธ  พิพัฒพันธุ 
3-1020-01818-18-5 

อาจารย ศษ.บ/ออกแบบตกแตง สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล / 
2528 

18 นายชนัส  คงหิรัญ 
3-1020-02030-54-9 

อาจารย ศ.บ./การออกแบบตกแตงภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป / 2545 
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ลําดับท่ี ชื่อ- สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา / ป
พ.ศ. 

19 นายนรินทร  อวนดํา 
3-4608-00169-51-5 
ภ-สถ 8411 

อาจารย สถ.ม./สถาปตยกรรมไทย 
สถ.บ./สถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร/2558 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม/2546 

 
 
 3.2.3  อาจารยพิเศษ 
  

ลําดับท่ี ชื่อ- สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา / ป 
พ.ศ. 

1 นายชนินทร  เนินสุวรรณ 
ภสถ.4085 

อาจารย คพ.ม./  เคหพัฒนศาสตร
มหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/2541 

2 นายมนตรี รัตนวิชัย 
3-1003-00200-98-0 
ว-สน.104 

มัณฑนากร
อิสระ 

สถ.ม./สถาปตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง / 2546 

3 นางสาวปรางทอง  ชั่งธรรม 
5-1017-00039-68-7 

อาจารย สถ.ม./สถาปตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง / 2553 

4 นายฉัตรชัย อินทรโชต ิ
3-1020-01280-24-0 

อาจารย ศ.บ./มณัฑนศลิป มหาวิทยาลยัศิลปากร / 2512 

5 นายสุชาติ  ผอยหทัยกุล 
ภย.14861 
ภสน.214 

อาจารย คอ.บ./ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 
ศป.บ./การออกแบบตกแตง
ภายใน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ/2534 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ/2550 

6 นายสมเกียรติ  ศุกรวจิิตพงศ 
 

อาจารย คอ.บ./ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง / 2535 

7 นายทศพร ดิศโรจน 
3-1019-00364-36-4 

มัณฑนากร
อิสระ 

ค.อ.บ./สถาปตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง / 2544 

8 นายรักพงษ ชุมพาล ี
5-1002-00257-87-2 

มัณฑนากร
อิสระ 

ศ.บ./การออกแบบตกแตง
ภายใน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป / 2546 

9 นายทวศีกัดิ์ วัฒนชัย 
3-2299-00088-29-1 

มัณฑนากร
อิสระ 

ศ.บ./การออกแบบตกแตง
ภายใน 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป / 2547 

10 นางจุฬาลักษณ  เจริญชัย 
3-1005-01800-33-0 
(ภ-สถ 1974) 

อาจารย MASTRER OF SCIENCE. / INR 
DETERIOSIGN   

THE PRATT INSTITUTE NEW 
YORK. / 2531 

11 นายวรวุฒิ  สอนศิร ิ
3-1005-01331-55-1 

อาจารย สถ.ม./สถาปตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง / 2555 

12 นางสาวพนมกร  มาลากุล ณ 
อยุธยา 

อาจารย ศป.บ./การออกแบบตกแตง
ภายใน 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ/2550 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน  หรือสหกิจศึกษา)  
  นักศึกษาชั้นปที่ 3 ตองผานการฝกประสบการณวิชาชีพจากสถานประกอบการในระหวางปดภาค
การศกึษาท่ี 2  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณ
ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 มีการแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
4.1.2 มีความเขาใจในการนําหลักทฤษฎีสูการปฏิบัติงานจริงและมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
4.1.3 สามารถประยุกตใชความรูและประสบการณในการทํางานและดํารงชีวิตได 
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี  
4.1.5 ใชเทคโนโลยีสาระสนเทศในการสื่อสารและการแกปญหาได 

 4.2 ชวงเวลา  
 การฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ของแผนการเรียนชั้นปที่ 3 จํานวนไมต่ํากวา 8 สัปดาห หรือประมาณ 
300 ชั่วโมงตอเนื่องกัน  

4.3 สถานท่ี  
สถานประกอบการ 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน หรืองานวิจัย 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 การประมวลองคความรูที่ไดศึกษามาตลอดหลักสูตรมาเปนแนวทางปฏิบัติการออกแบบ  สรางสรรค
และแกไขปญหาดวยการออกแบบและตอบโจทยตามวัตถุประสงคในหัวขอโครงการ  ผูเรียนตองปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธการออกแบบภายในในชวงระหวางการออกแบบ  และสอบการนําเสนอผลงาน
การออกแบบตอคณะกรรมการศิลปนิพนธที่คณะจัดตั้งขึ้น  โดยงานศิลปนิพนธการออกแบบภายใน
ประกอบดวยเอกสารภาคนิพนธ และผลงานออกแบบสถาปตยกรรมภายใน และตองนําเสนอผลงานตอ
สาธารณะ การดําเนินงานตองเปนไปตามระเบียบการทําศิลปนิพนธการออกแบบภายในของคณะศิลปวิจิตร  
สถาบันบัณฑิตพันศิลป 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
  1) องคความรูดานคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย  เสียสละและมี
จรรยาบรรณตามวิชาชีพ  เปนแบบอยางที่ดี เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
  2) องคความรูดานความสามารถตามวิชาชีพและความชํานาญในการปฏิบัติโดยครอบคลุมทฤษฎี 
และหลักการทางออกแบบ   
 3) องคความรูดานทักษะทางปญญา  มีกระบวนการทางความคิด  กระบวนการสรางสรรคศิลปะ  
และแกปญหา  อยางเปนระบบ    
 4) องคความรูดานการกอสรางเพื่อสื่อสารกับผูรวมงาน รูจักเลือกใชวัสดุและเทคโนโลยีการ
กอสรางใหเหมาะสมกับงาน เขาใจผลดีผลเสียของในการทํางานการกอสรางตางๆ และสามารถนํามา
ประยุกตใชไดถูกวิธี และรูจักการแกปญหา 
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  5) องคความรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความสามารถในการพิจารณาเลือกใชขอมูลสารสนเทศดวยความใฝรูเพ่ือการศึกษาคนควาและพัฒนาตนเอง มี
ความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ   
 5.3 ชวงเวลา 
 นักศึกษาเริ่มทําโครงงานศิลปนิพนธในภาคการศกึษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4  หากไมเสร็จสิ้นกรรมการสอบ
ศิลปนิพนธอาจพิจารณาใหดําเนินการโครงการตอเนื่อง โดยใหผลการเรียน IP ในภาคการศึกษานั้นๆ                  
แตรวมระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตรไมเกิน  8  ปการศึกษา 
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
        6  หนวยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  เพื่อเปนการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา ทางภาควิชาฯ
ไดกําหนดขั้นตอนและขอบเขตในการดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาโครงการออกแบบภายใน  ในวิชา 
108-22 012 การเตรียมศลิปนิพนธและ 108-22 013ศิลปนิพนธออกแบบตกแตงภายใน ดังนี ้

ขั้นตอนในการดําเนินงานในวิชา 108-22 012 การเตรียมศิลปนิพนธ ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที1  
1) Topic Proposal - กําหนดหัวขอโครงการฯและเลือกอาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธ 
2) 1st Programming and Analysising -  นําเสนอขั้นขอมูลโครงการและการวิเคราะห

ขอมูลครั้งแรกตอคณะกรรมการฯ 
3) 2nd Programming and Analysising - นําเสนอขั้นขอมูลโครงการและการวิเคราะห

ขอมูลครั้งที่สองตอคณะกรรมการฯ 
4) Schematic and Conceptual Design - นําเสนอการสังเคราะหขอมูลและวางโครง

รางการออกแบบตอคณะกรรมการฯ 
5) Thesis Proposal Writing - จัดทําเอกสารโครงรางศิลปนิพนธ 

ขั้นตอนในการดําเนินงานในวิชา 108-22 013ศิลปนิพนธออกแบบตกแตงภายใน  ชั้นปที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2)  

1) Preliminary Design - นําเสนอการออกแบบข้ันตนตอคณะกรรมการฯ 
2) Design Development - นําเสนอการออกแบบขั้นพัฒนาตอคณะกรรมการฯ 
3) Design Development 2 – นําเสนอการออกแบบข้ันพัฒนาครั้งท่ี 2 ตอคณะ

กรรมการฯ 
4) Final Design & Presentation - นําเสนองานออกแบบขั้นสมบรูณตอคณะ

กรรมการฯ 
5) Exhibition - นําเสนอผลงานออกแบบสูสาธารณะ 
6) Thesis Writing – จัดทําเอกสารศิลปนิพนธ 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล  
 1) เมื่อโครงรางศิลปนิพนธไดรับอนุมัติแลว ใหคณะกรรมการคณะศิลปวิจิตรจัดทําประกาศหัวขอ
ศิลปนิพนธ   ชื่อผูทําศิลปนิพนธ พรอมชื่ออาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธเผยแพรตอไป 
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2) คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธตองมีจํานวนอยางนอย 4 คน แตไมเกิน 8 คน ซึ่งประกอบดวย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หรือผูท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายทําหนาที่
เปนประธาน  อาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธรวม (ถาม)ี เปนกรรมการ  
  3) ในวันสอบศิลปนิพนธ คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ จะตองประกอบดวยประธานกรรมการ 
อาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธ  และกรรมการอ่ืน ๆ อยางนอย  2  คน มาดําเนินการสอบ จึงจะถือวาการสอบ
นั้นมีผลสมบูรณ   ถากรรมการไมครบตามจํานวนและองคประกอบดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป  

4) การประเมินผลศิลปนิพนธ ใหเปนดังนี ้
  ดีเยี่ยม   (Excellent) 
  ด ี (Good)  
 ผาน  (Pass)  
  ตก (Fail)  
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หมวดที่   4   ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศกึษา 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศึกษา 

มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง 
และ สามารถทํางานเปนหมูคณะ 

- ทุกรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมโดย
หมุนเวียนกันเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมทั้งนี้ทุก
คนตองมีสวนรวมในการนําเสนองาน เพ่ือฝกให
นักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและผูตามที่ดีในหมูคณะ  
- มีเงื่อนไขที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียน
ตรงเวลา การเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวม
ในชั้นเรียน 

มีความสามารถดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 

- กําหนดใหนักศึกษาเรียนโดยใชภาษาไทยในการ
สื่อสาร และเรียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
- มีกิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษาไดใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

สามารถทําการวิเคราะห /สังเคราะห อยางมีเหตุผล
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 

- กําหนดใหมีการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห/สังเคราะห ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และความกลาแสดงออก 

มีบุคลิกและจริยวัตรที่งดงาม - มีขอตกลงในการปฏิบัติตนดานบุคลิกภาพการแตง
กาย กิริยามารยาท วัฒนธรรมการพูด และ การ
วางตัว 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
   2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู  

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม    
     ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
   1) มีวินัย มีความรบผิดชอบ เคารพกฎระเบียบของสังคม 
   2) ซื่อสัตย เสียสละ 
   3) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
   4) เปนแบบอยางที่ดีของสังคม 

กลยุทธการสอน   
   1) กําหนดใหเปนวัฒนธรรมองคกรที่ปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย เคารพในกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เชน การเขาชั้นเรียนตรงเวลา การแตงกาย การออนนอมถอมตน การยกยองผูทําดีให
สาธารณชนไดรับรูหรือใหรางวัลตามโอกาสและความเหมาะสม  
                2) กําหนดใหทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความ
ตระหนักในคุณคาของคณุธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงคของคนด ี
   3) จัดการเรียนการสอนที่เนนปฎิบัติเพื่อใหผูเรียนเขาใจอยางลึกซึ้งในคุณธรรมที่ตองการ
ปลูกฝง 
               4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเนนย้ําใหผูเรียนเขาใจ เขาถึงคุณธรรม 
จริยธรรมที่ตองปลูกฝงบมเพาะใหปรากฎในตัวผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 

กลยุทธการประเมิน     
1) ประเมินจากการตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงาน และการเขารวมกิจกรรมของ

นักศึกษา 
2) ประเมินจากการมีวินัยและการใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม 
3) ประเมินจากการกระทําทุจริตในการคัดลอกผลงานการออกแบบของผูอ่ืนและการสอบ 
4) ประเมินจากความซื่อสัตย ความรับผิดชอบของการสงงาน การสอบ และงานที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

2) ดานความรู   
ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการ เนื้อหา และทฤษฎีที่สําคัญในการสรางสรรค
งานออกแบบตกแตงภายใน 

2) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา และ สามารถแกไขปญหาที่สําคัญในการ
สรางสรรคงานออกแบบตกแตงภายใน  

3) มีความสามารถในการบูรณาการความรูในสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายในกับความรู                       
ในสาทอ่ืนๆที่เก่ียวของ   

 กลยุทธการสอน   
 ใชการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนเนื้อหาทั้งทางดานปฏิบัติและทฤษฎี ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ยังจัดใหมีการเรียนรู จาก
สถานการณจริง  หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน  และศาสตรอื่น ๆ 
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ที่เก่ียวของมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูในสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายในอยางรอบ
ดาน  และสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 
  กลยุทธการประเมิน   

1) ประเมินจากผลงาน/รายงาน ตามหัวขอ/โครงการ ที่รายวิชากําหนด 
2) ประเมินจากการอภิปราย/การนําเสนอรายงาน/การนําเสนอผลงาน เปนรายบุคคลและ

กลุมยอย 
3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 

3) ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรูดานทักษะปญญา 

1) คิดสรางสรรคอยางมีวิจารณญาณอยางเปนระบบโดยประยุกตความรู ทักษะทาง                           
ดานการออกแบบ ที่ เหมาะสมในการแกไขปญหา เพื่อสรางสรรคงานออกแบบตกแตงภายในที่มี 
ลักษณะเฉพาะตน   

2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาจากผลงานออกแบบ       
หรือเอกสารทางวิชาการสาขาออกแบบตกแตงภายใน  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเขากับความรูใน
ศาสตรอ่ืน ๆ  

3) สามารถประยุกตความคิดสรางสรรค ปรับใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
กลยุทธการสอน   

การเรียนรูแบบการสัมมนา/การอภิปรายกลุม โดยใหนักศึกษาไดมีสวนรวม เพ่ือพัฒนาทักษะ                 
ทางปญญา  และการเรียนรูจากประสบการณ / สถานการณจริง 
      กลยุทธการประเมิน   

1) ประเมินจากผลงาน/รายงาน ตามหัวขอ/โครงการ ที่รายวิชากําหนด 
2) ประเมินจากการอภิปราย/การนําเสนอรายงาน/การนําเสนอผลงาน เปนรายบุคคลและ

กลุมยอย 
3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 
 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีความเขาใจ
พ้ืนฐานของการอยูรวมกันในสังคม  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น   

2) มีความเปนผูนํา และมีความสามารถทํางานเปนทีม  ตลอดจนเขาใจบทบาทการเปน
สมาชิกที่ดีในกลุม 

3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม   
กลยุทธการสอน   

 จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกการทํางานเปนกลุม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
วางแผน   และดําเนินงานรวมกัน  ตลอดจนมีการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน  และ
ผูเรียนกับผูเรียน  
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กลยุทธการประเมิน   
ประเมินผลจากพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน  เชน  การมีสวนรวมในชั้นเรียน  การมีปฏิสัมพันธ

ระหวางเพ่ือนรวมชั้นเรียน  การมีความสามารถในการทํางานเปนทีม 
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถในการพูด การฟง  และการเขียน ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการ

สื่อสาร กับสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลเพ่ือศึกษา  และ

ชวยในการสรางสรรคงานออกแบบตกแตงภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) มีความสามารถในการประยุกตใชความรูเชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับ

งาน 
กลยุทธการสอน   

1) จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการวิเคราะหงานสรางสรรคเปน
รายบุคคล และเปนกลุม เพ่ือฝกทักษะการสื่อสาร  ทั้งการพูด  การฟง  และการเขียน  

2) จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือก  และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือไดมา
ซึ่งฐานขอมูล   เพ่ือการศกึษา  และการสรางสรรคงานออกแบบตกแตงภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธการประเมิน   
 ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เรื่องความสามารถในการสื่อสาร และ              
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไดมาซึ่งฐานขอมูลเพ่ือการศึกษา  และการสรางสรรคงานออกแบบตกแตง
ภายใน 
 
 
 
 

6)  ดานทักษะพิสัย 
ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

1) มีทักษะปฎิบัติและความชํานาญในวิชาชีพ 
2) สามารถสรางสรรคผลงานดานศิลปะตามกระบวนการวิจัย 
3) ประยุกตใชความรูทางวิชาชีพอยางเหมาะสม 
4) สามารถบริหารจัดการดานศิลปะ 

กลยุทธการสอน   
1) จัดการเรียนการสอนที่เนนการใชหลักวิชาควบคูกับความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  

เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจ และมีความสามารถในการใชทักษะเชิงสรางสรรคถายทอดความคิดและจินตนาการของ
ตนผานผลงานการออกแบบ 

2) สงเสริมการคนควา และคนหาลักษณะเฉพาะตนอยางอิสระ  แลวแสดงออกตาม
กระบวนการสรางสรรคอยางพิถีพิถัน และประณีต ละเอียดออน   

กลยุทธ การประเมิน   
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  ประเมินตามคุณภาพของผลงานท่ีนักศึกษาสรางข้ึนตามองคประกอบของศิลปะ  ทักษะฝมือ และ
แนวความคิด   โดยการนําเสนอผลงานและแนวความคิดของนักศึกษา  มีการวิพากษวิจารณ  วิเคราะห  และ
เสนอแนะ  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาผลงานตอไป 
 
    2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี 
2) ซื่อสัตย สุจริต 
3) รักและศรัทธาในวิชาชีพ 
4) เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 

2.  ดานความรู 
1) มคีวามรูความสามารถดานวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2) มีความรูความสามารถดานวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
3) มีความรูทันสมัย แสวงหาความรูอยางสม่ําเสมอ 

3.  ดานทักษะปญญา 
1) มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาอยางมีวิจารณาน 
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
3) ประยุกตใชความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

 
 
 4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ ทํางานเปนทีมและความรับผิดชอบ 
2) รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ สังคม 
3) สามารถบริหารจัดการ แกปญหา 

 5.  ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความรูและประยุกตใชสื่อสารสารสนเทศและแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได 
3) วิเคราะหขอมูลเชิงวิชาการจากเอกสาร และแหลงความรูอื่น 
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3. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum mapping) 
 

แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวาง 
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชวิีต                 
300-11002 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                 
300-11003 ความเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม                 
300-11004 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต                                                 
300-12001 คณิตศาสตรและสถิต ิ                 
300-12002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                   
300-12003 คอมพิวเตอรเพ่ือการสรางสรรค                 
300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 
300-13002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                 
300-14001 โลกและวัฒนธรรม                 
300-14002 ความเขาใจเก่ียวกับสังคมไทย                 
300-14003 พหุวัฒนธรรม                 
300-14004 สังคมกับสิ่งแวดลอม                 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวาง 
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
300-14005 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน                 
300-14006 การเมืองและการปกครองไทย                 
300-14007 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                 
300-14008 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา                 
300-14009 การคิดและการตัดสินใจ                 
300-14010 การบริหารความขัดแยงและการจัดการความเครยีด                 
300-14011 สารสนเทศสาํหรับเยาวชน                 
300-14012 วิทยาศาสตรเพ่ือคณุภาพชีวิต                 
300-14013 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                 
300-14014 ชีวิตกับสุขภาพ                 
300-14015 การคิดเชิงคณิตศาสตร                 
300-14016 วรรณกรรมไทยรวมสมัย                 
300-14017 วรรณคดีไทยศึกษา                 
300-14018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน                 
300-14019 การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ                 
300-14020 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว                 
300-14021 การเรยีนภาษาอังกฤษจากเพลง                 
300-14022 ภาษาอังกฤษดานศิลปะและวัฒนธรรม                 
300-14023 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 
300-14024 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร                 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวาง 
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
300-14025 ภาษาอาเซียนในชีวิตประจําวัน                 

หมายเหตุ  เปนไปตามการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของคณะศิลปวิจิตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum  Mapping) 
สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ
วเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะพิสัย 
 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
  1. กลุมวิชาชีพพื้นฐาน                     

1.1 102-21001 วาดเสน 1                     
1.2 102-21002 วาดเสน 2                     
1.3 102-21003 องคประกอบศิลป 1                     
1.4 102-21004 องคประกอบศิลป 2                     
1.5 102-21005 การเขียนแบบเบื้องตน                     
1.6 102-21006 สุนทรียศาสตร                     
1.7 102-21007 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก                     
1.8 102-21008 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันออก                     
  2. กลุมวิชาหลัก                     

2.1 102-22001 ออกแบบตกแตงภายใน 1                     
2.2 102-22002 ออกแบบตกแตงภายใน 2                     
2.3 102-22003 ออกแบบตกแตงภายใน 3                     
2.4 102-22004 ออกแบบตกแตงภายใน 4                     
2.5 102-22005 ออกแบบตกแตงภายใน 5                     
2.6 102-22006 ออกแบบตกแตงภายใน 6                     
2.7 102-22007 ออกแบบตกแตงภายในแบบไทย 1                     
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ
วเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะพิสัย 
 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
2.8 102-22008 ออกแบบตกแตงภายในแบบไทย 2                     
2.9 102-22009 วิเคราะหโปรแกรมและการออกแบบ                                            
2.10 102-22010 แนวคิดในงานออกแบบตกแตงภายใน                     
2.11 102-22011 การเตรียมศลิปนิพนธ                     
2.12 102-22012 ศิลปนิพนธออกแบบตกแตงภายใน                     

  3. กลุมวิชาเทคโนโลยี                     
3.1 102-23001 ออกแบบเครื่องเรือน                     
3.2 102-23002 โครงสรางและงานกอสรางสถาปตยกรรม                     
3.3 102-23003 โครงสรางในงานออกแบบตกแตงภายใน                     
3.4 102-23004 งานระบบประกอบอาคาร1                     
3.5 102-23005 งานระบบประกอบอาคาร2                     
3.6 102-23006 วัสดุอุปกรณและการกอสรางงานตกแตง

ภายใน 
   

 
            

  
  

3.7 102-23007 การประมาณราคา                     
  4. กลุมวิชาสนับสนุน                       

4.1 102-24001 คอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบติังาน
ออกแบบภายใน1 

   
 
            

  
 

 

4.2 102-24002 คอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบติังาน
ออกแบบภายใน 2 

   
 
            

  
 

 

4.3 102-24003 การประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป 

   
 

           
 
    

4.4 102-24004 การบริหารงานออกแบบตกแตงภายใน                     
4.5 102-24005 สัมมนาการออกแบบตกแตงภายใน                     
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ
วเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะพิสัย 
 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
4.6 102-24006 การปฏิบัติงานวิชาชีพ                     

  5. หมวดวิชาเลือกเสรี                     
5.1 102-31001 ออกแบบเครื่องเรือนถอดประกอบ                     
5.2 102-31002 การออกแบบราง                     
5.3 102-31003 การสรางหุนจําลอง                     
5.4 102-31004 ออกแบบนิทรรศการและการออกแบบ

ฉาก 
   

 
            

  
  

5.5 102-31005 การจัดแสงเพ่ืองานออกแบบตกแตง
ภายใน 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การประเมินผลการศึกษา  ใชระบบระดับคะแนน (Grade) ซึ่งมีคาระดับคะแนน (grade – point)                         

และความหมายดังตอไปนี ้
สัญลักษณ  คาระดับคะแนน   ความหมาย 

           A         4    ดีเยี่ยม (Excellent) 
           B+         3.5    ดีมาก (Very Good) 
           B         3    ดี (Good) 
           C+         2.5    คอนขางด ี(Fairly Good) 
           C         2    พอใช (Fair) 
           D+         1.5    คอนขางออน (Below Average) 
           D         1    ออน (Poor) 
           F         0    ตก (Fail) 
 

ในกรณทีี่ไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนดังกลาวไดใหใชสัญลักษณดังตอไปนี ้
 สัญลักษณ   ความหมาย 
      I    ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
      S    ผลการศึกษาผาน (Satisfactory) 
      U    ผลการศึกษาไมผาน (Unsatisfactory) 
      Au    การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
      IP    การศึกษายังไมสิ้นสุด (In – Progress) 
      W    การถอนรายวิชาโดยไดรับการอนุมัต ิ(Withdrawal) 
      NR    ไมไดรับรายงานผลการศึกษา (No – Report) 
 

 1.1 การใหสัญลักษณ  A, B+ , B , C+, C , D+, D และ F  จะกระทําไดในกรณดีงัตอไปนี้ 
   1) รายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ และ / หรือมีผลงานที่ประเมินผลได 
  2) เปลี่ยนจากสัญลักษณ I ภายใน สัปดาหที่ 2 ของภาคการศกึษาถัดไป 

1.2 การใหสัญลักษณ F จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 
  1) นักศึกษาเขาสอบ และสอบตก 
  2) นักศึกษาขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย 
  3) นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
  4) นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎี  ปฏิบัติ และ / หรือฝกงาน  ไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนใน
รายวิชานั้น 
  5) เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เพราะนักศึกษาไมเขาสอบ และ / หรือไมทํางานที่อาจารยผูสอนกําหนดให 
ซึ่งอาจารยผูสอนตองรายงานผลการศกึษาภายใน  2  สัปดาหนับถัดจากภาคการศึกษาถัดไป 

1.3 การใหสัญลักษณ I จะกระทําไดในกรณตีอไปนี้ 
  1) นักศึกษาปวยกอนสอบ หรือระหวางสอบเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชา                           
หรือท้ังหมดได  และปฏิบัติถูกตองตามระเบียบการลาปวย โดยมีใบรับรองแพทย และ / หรือใบแสดงการรับรองการ
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รักษาของสถานพยาบาลของรัฐ  หรือเอกชน  และไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย  แตทั้งนี้นักศึกษา
จะตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ  80 
  2) นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุสุดวิสัย และคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย 
  3) นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษาในแตละรายวิชาไมสมบูรณ และอาจารยที่สอน 
หัวหนาภาควิชา  คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายเห็นสมควรใหรอผลการศกึษา  อาจารยผูสอนตองแจงใหฝายทะเบียน
และประมวลผลของสถาบันใหทราบเปนลายลักษณอักษร 

1.4 การใหสัญลักษณ S และ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร  และใหนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนโดยไมนับหนวยกิต  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1) การใหสัญลักษณ  S  จะกระทําไดตอเมื่อนักศึกษาศึกษารายวิชานั้นผาน       
  2) การใหสัญลักษณ  U  จะกระทําไดตอเมื่อนักศึกษาศึกษารายวิชานั้นไมผาน 

1.5 การใหสัญลักษณ  W  จะกระทําไดในกรณดีงัตอไปนี ้
  1) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอบังคบัวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548 ขอ 12.3.7.1 
  2) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
   3) คณบดีอนุมัติใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ  I  เนื่องจากการปวย  หรือเหตุอันพนวิสัยยังไมสิ้นสุด 
  4) รายวิชาที่นักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 

1.6 การใหสัญลักษณ  IP  จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีการศึกษา  หรือการปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา  
1  ภาคการศึกษา  และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  สัญลักษณ  IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อมีการศึกษา  หรือ
การปฏิบัตงิานในรายวิชานั้นสิ้นสุด  และมีการประเมินผลการศึกษาได 

1.7 การใหสัญลักษณ NR จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ฝายทะเบียนหรือประมวลผลยังไมไดรับ                               
รายงานผลการประเมินการศกึษาของรายวิชานั้นๆ ตามกําหนด 

1.8 การใหสัญลักษณ  Au  จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อรวมฟงโดยไมนับ            
หนวยกิต 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  เพ่ือจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชา  และระดับหลักสูตร  แลวจัดทํา
รายงานผลการทวนสอบ  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา  และเพ่ือใชเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู 

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา   ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
 3.1 สอบไดครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 3.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรไมต่ํากวา2.00 และมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะกลุม
วิชาชีพบังคับตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา  2.00 
  3.3 เปนผูมีความประพฤติดี  และไมขัดตอระเบียบของสถาบัน 
 
4. การใหปริญญาเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม   ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
 4.1 สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  และมีระยะเวลาการศึกษาไมเกินที่กําหนดไวในหลักสูตร คือ 
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ไมเกิน 4  ปการศึกษา 
 4.2 ไมเคยสอบตก (F) หรือไดรับผลการศึกษาไมผาน (U) , D , D+ ในรายวิชาใดๆ ตลอดหลักสูตร 
 4.3 ไมเคยลงทะเบียนเรยีนซ้ํา หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนเพ่ือเปลี่ยนคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 4.4 นักศึกษาผูที่สมควรไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  จะตองไดรับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 
 4.5 นักศึกษาผูที่สมควรไดเกียรตินิยมอันดับสอง  จะตองไดรับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25  ขึ้นไป 
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หมวดที่   6   การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมกอนเปดภาคการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจแนวทางการสอน  และเขาใจใน
หลักสูตรตลอดจนคําอธิบายเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรเพื่อใหผูสอนไดเกิดความเขาใจ  เพื่อจะนําไปสู
มาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล  
  1) มีการประชุมอาจารยผูสอนกอนเปดภาคการศึกษาเพื่อวางแผน แผนการสอนและแนวทาง                      
การสอนใหเขาใจในหลักสูตรและบทบาท  
  2) สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยผูสอนพัฒนาศักยภาพ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียน                        
การสอน 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  
 ใหอาจารยไดมีสวนรวมในการเขารับการฝกอบรมความรูทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจน
การศึกษาดูงานที่เก่ียวของกับรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้สงเสริมใหอาจารย
ผูสอนไดทําผลงานทางวิชาการเปนการสรางองคความรูในวิชาชีพของตน  และนําองคความรูทางวิชาชีพนั้น
กลับมาถายทอดใหแกนักศึกษาตอไป 
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หมวดที่   7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกํากับมาตรฐาน 
  คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีระบบกลไกการพัฒนา  การบริหารหลักสูตร และ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบทุกรายวิชา  มีการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญตามคุณลักษณะธรรมชาติวิชาทางศิลปกรรมศาสตร  การบริหารจัดการหลักสูตร
ดําเนินการตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  คณะศิลปวิจิตร ไดมอบหมายใหรองคณบดีทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารหลักสูตรใน
ภาพรวม ผานทางคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน ภาควิชาออกแบบ คณะศิลปวิจิตร เพ่ือใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากสถาปนิก  พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการจัดประชุมอยางตอเนื่อง โดยทําหนาที่บริหารหลักสูตร ติดตามประเมินผล
การดําเนินการเปนประจําทุกป และพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหสามารถ
ยื่นขอการรับรองจากสภาสถาปนิกได เนื่องจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.25455) ติดขอกําหนด”ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ใน
สาขาสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2553”ในขอ 9 ดังนี้ 
  ขอ 9 คณาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ของ
สถาบันการศึกษาที่ขอรับรองจากสภาสถาปนิก ตองมีคณุสมบัติดังนี ้

(1) อาจารยประจําหลักสูตร ตองมีอาจารยประจําตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน ทั้งนี้ตองมีอาจารยประจํา
เปนผูมีใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในสาขาที่เปดสอนไมนอยกวา 1 คน และ อาจารยประจําใน
แตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประกอบดวย ประธานหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตรอีกไมนอยกวา 2 คน ซึ่งตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาสถาปตยกรรมที่สภา
สถาปนิกรับรอง ทั้งนี้คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรีอยางใดอยางหนึ่งตองเปนคุณวุฒิตรงสาขาที่เปดสอน 

(3) อาจารยผูสอนวิชาพื้นฐานทางสถาปตยกรรมศาสตร ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาโทในสาขาสถาปตยกรรม หรือ มีคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาสถาปตยกรรมและมีประสบการณในการ
ทํางานหรือการสอนไมนอยกวา 5 ป 

(4) อาจารยผูสอนในวิชาหลักของสาขา ตองมีคณุวุฒิดังนี ้
(ก) มีคุณวุฒไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาที่สภาสถาปนิกรับรอง ในสาขาที่เปด

สอน หรือ 
(ข) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาสถาปตยกรรมอ่ืนท่ีสภาสถาปนิก

รับรอง และ มีคณุวุฒิปริญญาตรีที่สภาสถาปนิกรับรอง ในสาขาที่เปดสอน หรือ 
(ค) มีคุณวุฒิปริญญาตรีที่สภาสถาปนิกรับรอง ในสาขาวิชาที่เปดสอน และมี

ประสบการณในการทํางานและผลงานหรือการสอนในสาขานั้นไมนอยกวา 5 ป 
(5) อาจารยผูสอนในวิชาเทคโนโลยีและวิชาสนับสนุนของสาขา ตองมีคุณวุฒิดังนี ้

(ง) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทในสาขาที่เก่ียวของกับรายวิชานั้น หรือ 
(จ) มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น และมีประสบการณการทํางาน

หรือการสอนในสาขานั้นไมนอยกวา 5 ป 
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(6) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือ วิชาที่มีชื่อเรียกอื่นที่เปนการประมวลความ
รอบรูของสาขา เชน ศิลปนิพนธ ปรญิญานิพนธ ตองมีคณุวุฒิดังนี ้

(ฉ) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาที่สภาสถาปนิกรับรอง ในสาขาวิชาที่
เปดสอนหรือเทียบเทา หรือ 

(ช) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาสาขาที่สภาสถาปนิกรับรอง ในสาขา
สถาปตยกรรมอ่ืน หรือ 

(ซ) มีคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่สภาสถาปนิกรับรอง ในสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
และมีประสบการณในการสอนในรายวิชาหลักของสาขาไมนอยกวา3ป หรือเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมในสาขาที่เปดสอนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

(ฌ) เปนผูสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและวิชาสนับสนุนของสาขาไมนอยกวา3ป 
(7) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ อาจารยผูสอน 

มิไดมีคุณวุฒิตามเกณฑขางตน ใหสถาบันการศึกษาชี้แจงเหตุผลและขอขัดของเพ่ือขอผอนผันตอ
คณะกรรมการสถาบันการศึกษาตองจัดทําเอกสารเก่ียวกับคุณวุฒิของคณาจารยตามวรรคหนึ่ง พรอมทั้ง
รายละเอียดรายวิชาที่สอน และผลงานทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารยเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 
2.  บัณฑิต 
  หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรู และภาวะการมีงานทํา  
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปน
ประจําทุกป และแจงผลการสํารวจใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คณะไดกําหนดระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยูใน
ระดับดี ดีมาก โดยความรวมมือของสถาบัน สํารวจความตองการแรงงาน และความพึงพอใจผูใชบัณฑิต เพ่ือ
นําขอมูลมาใชประกอบปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการรับนึกศึกษา 
 
3.  นักศึกษา 
  3.1  คณะศิลปวิจิตร ไดกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรตางๆในคณะศิลป
วิจิตร   โดยการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาตอนั้นจะตองมีคุณสมบัติตามที่กลาวขางตนแบงเปน 2 กรณี 
ไดแก 
        1.   โควตาวิชาการ/กีฬาและความสามารถพิเศษ ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมกรณีโควตา
วิชาการไมต่ํากวา 2.75 ในกรณนีี้จะไมมีการสอบขอเขียน และ การสอบภาคปฏิบัติ แตจะมีการสอบสัมภาษณ 
โดยจะตองเตรียมผลงานมาใหทางคณะกรรมการสอบสัมภาษณ พิจารณาประกอบ กับการตอบคําถาม 
        2.   การรับตรง ใชวิธีการคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติและการสอบ
สัมภาษณ นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดและมีคะแนนการสอบขอเขียน การสอบ
ภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณผานเกณฑ 
    ทางคณะศิลปวิจิตร ไดมีนโยบายใหทุกหลักสูตรตองมีโครงการสอนปรับพ้ืนวิชาชีพเฉพาะ
สาขาใหแกนักศึกษาใหมทุกคน   เพื่อใหนักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักศึกษาที่พื้นฐานออน มีพ้ืน
ฐานความรูทางทักษะการวาดเสน และวิชาเฉพาะสาขา เพ่ือเตรียมความพรอมในการเรียนในหลักสูตร ซึ่งทาง
สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน ไดเล็งเห็นจุดนี้แลวจากการตรวจขอสอบในภาคปฏิบัติ และไดดําเนินการ
ตามนโยบายคณะ ทั้งยัง เพ่ิมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพ่ิมเติม แนะนํา ในการปรับตัวในดานการอยู
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รวมกันในสังคม  กิริยามารยาท บุคลิกภาพและการแตงกาย ในคณะศิลปวิจิตร ในภาพรวมของคณะใหกอน
เปดภาคการศึกษา  
  3.2  ดานการสงเสริมการพัฒนานักศึกษา  ไดกําหนดกรอบแนวคิดในตัวบงชี้นี้ คือ นักศึกษา-
นักศึกษา กลาวคือ ใน ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาควรที่จะใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ดําเนินกระบวนการดวย และ อาจารย-นักศึกษา ซึ่งแนนอนเปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติของอาจารย เพ่ือที่จะ
บรรลุเปาหมายในการผลิตนักศึกษาออกสูตลาดผูประกอบการ ซึ่งไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใน
หลักสูตรโดยแบงเปน 2 หัวขอหลักๆดังนี้ 
        1.  การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
        2.  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
  3.3 หลักสูตรมีการติดตามขอมูลที่แสดงผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ไดแก อัตราการคงอยู
ของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศกึษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร 
 
4.  อาจารย 
  หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน มีระบบและกลไกในการการบริหารและพัฒนา
อาจารย ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. และ ยังไดเพ่ิมเกณฑของทางสภาสถาปนิก วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร ในสาขาวิชาสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2553  
  หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ
อาจารยใหม การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร การมีสวนรวมของอาจารในการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร การบริหาร การสงเสริมและการพัฒนาอาจารย 
 
 
  4.1 การรับอาจารยใหม 
  1)  อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และเปนไปตามเกณฑของสภาสถาปนิก 
  2)  มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาทวิชาที่สอน   
  4.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  1)  กําหนดคุณสมบัติและเกณฑการเลือกสรรอาจารยพิเศษ  ประกอบดวยเกณฑ
สถาปตยกรรมภายในและมัณฑณศิลป ดังตอไปนี้ 
   (1) เปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายในและมีใบ
ประกอบวิชาชีพควบคุมทางดานสถาปตยกรรมในสาทสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป หรือสาทที่
เก่ียวของหรือมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของสภาสถาปนิกในการรับรองหลักสูตร 
   (2) เปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในวิชาการที่มีความสัมพันธกับวิชาชีพออกแบบ 
   (3) เปนผูมีทักษะเชี่ยวชาญในดานออกแบบตกแตงภายใน 
  2) มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือประสบการณจริง และเรียนเชิญเปนอาจารยพิเศษเพ่ือทําหนาท่ีเปน
อาจารยผูสอนในรายวิชาและเปนอาจารยรวมสอนในรายวิชา และเปนท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ 
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  3) ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป คณะศิลปวิจิตร 
  4) คณาจารยที่มาสอนนอกเวลาและสอนพิเศษตองมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาที่
ทางคณะและสถาบันจัดทําไวประกอบการสอนโดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนมีการประชุมรวมกันเพ่ือวางแผน เตรียมการเรียนการสอน 
การประเมิน และสรุปในรายวิชาทั้งกอนและหลังภาคการศึกษา เพื่อรวบรวมขอมูลในรายวิชาทั้งกอนและหลัง
ภาคการศึกษา เพ่ือรวบรวมขอมูลและนํามาใชเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรหาแนวทางเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนใหเปนไปตามเปาหมายหลักสูตร 
  4.4 การบริหาร การสงเสริม และการพัฒนาอาจารย (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย) 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
  5.1  หลักสูตร กรอบแนวคิดในการทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานหรือผูประกอบการ คือ นักศึกษาที่จบการศึกษาออกไป ตองพรอมใชงาน โดยไดนํา
ขอมูล ขอเสนอแนะจากผูประกอบการ และการคาดการณ มาเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตร พรอมทั้ง 
นําเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. และ ยังไดเพ่ิมเกณฑของทางสภาสถาปนิก วาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร ในสาขาวิชาสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.2553 มาเปนแกนหลักในการออกแบบหลักสูตร 
 
  5.2 การเรียนการสอน 
  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ในการออกแบบจะตอบสนองอยู 2 อยาง คือ 
ตอบสนองทางดานหนาที่ใชสอย และ ตอบสนองทางดานจิตใจ ซึ่งเปนหลักการในการเลือกงานวิจัย หรืองาน
บริการทางวิชาการมาจัดการเรียนการสอนรวมถึงการพัฒนาหลักสูตร  
  งานวิจัย “การวิเคราะหพื้นที่หองปฏิบัติงานศิลปะที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาพ้ืนฐานศิลปะของนักศึกษา คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ของ นายนรินทร อวนดํา”
นํามาใชในการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบตกแตงภายใน 4 เปนหลักการ กระบวนการใหไดมาซึ่งพ้ืนท่ีที่
ตอบสนองการใชงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  จากงานบริการวิชาการ การออกแบบทั้งในสถาบันฯเองหรือใหกับบุคคลภายนอก ไดนํามา
ปรับปรุงในการเรียนการสอน หรอใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํางาน เชน การเขาไปวัดพ้ืนที่ที่จะทําการ
ออกแบบ การเชิญบริษัทขายวัสดุกอสรางเขามานําเสนอสินคาแกนักศึกษา 
  5.3 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ  
  สาขาออกแบบตกแตงภายใน ไดมีการกําหนดเกณฑในการพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
เปน 5 ดาน ไดแกดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตาม มคอ. 2 และนํามากําหนดกลยุทธวิธีการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการกําหนดน้ําหนักคะแนน
ของรายวิชาซึ่งมีทั้งรายวิชาทฤษฏี รายวิชาที่มีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ใหสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา  
ผลงานในรายวิชาของนักศึกษาท่ีจะตองสง ตามกําหนด โดยจะมีหองสงผลงานพรอมท้ังมีอาจารยตรวจสอบ
ระยะเวลาการรับผลงานตามที่อาจารยประจํารายวิชากําหนด  ในรายวิชาท่ีมีสวนของภาคปฏิบัติ จะมีการ
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นําเสนอผลงาน โดยท่ีในการสงผลงานมีการแกไขขอระเบียบคือ จะกําหนดวันสงกอน1วัน เพ่ือที่นักศึกษาจะมี
ระยะเวลาเตรียมตัวนําเสนอผลงาน 
  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา อาจารยจะแจงผลการเรียนอยางไม
เปนทางการแกนักศึกษาเพ่ือจะใหนักศึกษารับทราบพรอมทั้งตรวจสอบคะแนนรวมถึงจํานวนผลงานท่ีสง
ครบถวนหรือไม  และเมื่อผานกระบวนการวัดผลของฝายทะเบียน งานทะเบียนแจงผลการเรียนของนักศึกษา  
หากมีขอผิดพลาดนักศึกษาจะแจงไปยังอาจารยผูสอน อาจารยผูสอนจะตองแจงไปยังหัวหนาสาขา ใหมา
ตรวจสอบและทําเรื่องแกไขใหถูกตอง 
  การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5,มคอ.6 และ 
มคอ.7)    มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน แบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานอาจารยที่ปรึกษา/อาจารย
ผูสอน ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และดานวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งอาจารยผูสอนก็จะนําขอมูล
ดังกลาวมาใสไวใน มคอ. 5 ที่เปนจุดเดน และจุดดอย เพ่ือที่จะนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในภาค
เรียนถัดไป ซึ่งตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นภาคการศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรจะ
นําขอมูลที่สรุปตามแบบ มคอ. 5 นั้นมาจัดทําเปน มคอ. 7 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันหลังสิ้นสุดป
การศกึษา 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
  6.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  2) กําหนดเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
  6.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตังิาน 
  1) จัดใหมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงาน 
  2) ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ 
  3) เขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับคณาจารย 
  4) ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเอง โดยใหคณะวิชาสนับสนุน
งบประมาณตามความเหมาะสม 
  6.3   การบริหารงบประมาณ 
  การวิเคราะหทางการเงินในดานคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา  ทรัพยสินถาวรตอ
จํานวนนักศึกษา  คาใชจายสําหรับผลิตบัณฑิตตอหัวและงบประมาณในการพัฒนาอาจารย 
  6.4  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
  1) อุปกรณการสอน  ใชอุปกรณการสอนที่เปนทรัพยากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
  2) ตํารา  หนังสือจากหองสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ซึ่งมีจํานวนหนังสือ  5,000  เลม 
  3) ตํารา  หนังสือจากหองสมุดวิทยาลัยชางศิลป  ซึ่งมีจํานวนหนังสือ  40,000  เลม 
  4) คอมพิวเตอรใชในการเรียนการสอน  จํานวน  50  เครื่อง 
  6.5  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ใชงบประมาณประจําปของ คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   
  6.6 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  สํารวจจากความตองการในการใชทรัพยากรของนักศึกษาและอาจารยผูสอน 
 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
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  ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย ตัวบงชี้ทั้งหมดอนยูในเกณฑดตีอเนื่อง  2  ปการศึกษา
เพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือมีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้  ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 
 
 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 
1 

ปท่ี 
2 

ปท่ี 
3 

ปท่ี 
4 

ปท่ี 
5 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุม เ พ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 
 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการศึกษา 

x x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 x x x x 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุน การเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนน 5.00  

   x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอย
กวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    x 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 
 

 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน  คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป                   
ไดกําหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร  ดงันี้ 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน   
  1) ทําการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา และนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพ่ีอปรับกลยุทธการสอนให
เหมาะสมโดยอาจารยแตละทาน 
   2) ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน โดยพิจารณาผลการสอนทั้งสอบ
ยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หรือการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียน ทั้งงานกลุมและ
งานเดี่ยว และนําผลการประเมินมาวิเคราะหหาจุดออน จุดแข็ง ในการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ
การสอนใหเหมาะกับนักศึกษาแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน 
   3) ประชุมอาจารยทุกสิ้นภาคการศึกษา  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ระหวางอาจารย พรอมทั้งจัดทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค โอกาส (SWOT Analysis) เพ่ือ
ประเมินสถานการณการเรียนการสอน เพ่ือถายทอดความเขาใจเก่ียวกับความสามารถในการเรียนรูของ
นักศึกษาแตละชั้นป และแลกเปลี่ยนกลยุทธในการสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน   
 ใหนักศึกษาไดประเมินทักษะและการใชแผนกลยุทธการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาหลังสิ้นภาค
การศกึษา ขอมูลที่ไดจะถูกวิเคราะหโดยฝายวิชาการ คณะศิลปวิจิตรใน 3 ประเด็นหลัก 
 - การจัดการเรียนการสอน 
 - การสอดแทรกกิจกรรมและคุณธรรม 
 - ปจจัยเก้ือหนุนการเรียนการสอน 
 และสงใหคณาจารยผูสอนแตละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพ่ือใชเปนผลยอนกลับในการปรับปรุงการ
สอนและรายวิชาของแตละทาน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินผลจากนักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือบัณฑิตใหม  
  1) การประเมินผลหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในภาคเรียนสุดทายกอนจบการศึกษา 
การสัมภาษณตัวแทนของนักศึกษา บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย และการเปดเว็บไซต (Web Site) เพ่ือรับ
ขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาและผูที่เก่ียวของ 
  2) ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ หรือผูประมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง
ของผูสอน และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม 
  3) ประเมินจากนายจาง หรือผูมีสวนเก่ียวของโดยการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของ
บัณฑิต การวิพากษหลักสูตรและการสํารวจอัตราการวาจางแรงงาน และความกาวหนาของบัณฑิตที่กาวขึ้น
ไปสูตําแหนงระดับผูนําในองคกร 
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 2.2 ประเมินผลจากผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของอี่นๆ 
  1) การประเมินผลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต  โดยผูใชบัณฑิต 
ผูประกอบการ ที่มีบัณฑิตของสาทวิชาเขาไปทํางาน 
  2) การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาในชั้นปที่ 3 ที่ออกไปฝกปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ ตามที่หลักสูตรกําหนด  โดยใชแผนประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยมีหัวหนา
งานเปนผูประเมิน 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจําป  ตามดัชนีในหมวด 7  ขอ  7  โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ   
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

 1) อาจารยประจําวิชา ทบทวนผลการประเมิน ประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระดับ
ภาคการศึกษาและการปรับปรุงทันทีเมื่อไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปนและเมื่อสิ้นภาคการศึกษาร จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการรายวิชาเสนอหัวหนาภาควิชา แกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะ 

 3) อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอนรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่ง
อํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินผลหลักสูตร 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 

 4) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อใชในปการศึกษาตอไป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอตอ
คณบด ี
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คําอธิบายรายวิชา 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      1.1 กลุมวิชาบังคับ      จํานวน  24     หนวยกิต 
           1.1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    จํานวน    12     หนวยกิต 

300-11001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชวีิต        3 (3-0-6) 
   (Information for Lifelong Learning) 

 ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ วิธีการเขา ถึงแหลงสารสนเทศที่
หลากหลายเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต การสืบคนสารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน ความปลอดภัยของการเก็บรักษาขอมูล พระราชบัญญัติวาดวย
ขอมูลขาวสาร เทคนิคการปรับแตงและการนําเสนอสารสนเทศในเชิงสรางสรรค  
300-11002 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                       3 (3-0-6) 

(Human Behavior and Self Development) 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย  องคประกอบและ

ปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย  การเขาใจและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน กระบวนการและ
วิธีการพัฒนาตน การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  การคิดแบบองครวม เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
และทักษะชีวิต การแกปญหาตามบริบท และการสรางแรงจูงใจในการทํางาน  
300-11003 ความเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม     3 (3-0-6) 

(Citizenship and Social Responsibility) 
ความหมายและความสําคัญของความเปนพลเมือง บทบาทหนาที่ของพลเมืองที่มี

คุณธรรมจริยธรรม การดําเนินชีวิตอยางพอเพียงที่เปนประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถิ่น ความเปนประชาธิปไตย การมีสวนรวมทางการเมือง การสรางความ
ตระหนักและจิตสํานึก         ในความเปนไทย จิตอาสาและจิตสาธารณะ เพ่ือการเปนพลเมือง  ที่ดี
และมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
300-11004 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                            3 (2-2-5) 

(Recreation for Quality of Life) 
ความสําคัญ ความเปนมา หลักการและประโยชนของการเขารวมกิจกรรม

นันทนาการ  ขอบขายและคุณคาของกิจกรรมนันทนาการ  รูปแบบของนันทนาการและกิจกรรม
นันทนาการ   ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม  

 
 

1.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  จํานวน     6    หนวยกิต 
  300-12001 คณิตศาสตรและสถิต ิ      3 (3-0-6) 

(Mathematics and Statistics)        
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเซต สับเซต การดําเนินการ ของเซต ตรรกศาสตร ทฤษฎี

ความนาจะเปน สมการอยางงาย ลําดับและอนุกรม การหาคารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน 
ฐานนิยม ความแปรปรวน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการนําเสนอขอมูล 
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 300-12002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     3 (3-0-6) 
   (Science and Technology) 
          ความสําคัญและอิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมนุษย กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร วิวัฒนาการและแนวโนมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมัยใหม  การประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเพ่ือประโยชนในการดําเนินชีวิต 

      300-12003 คอมพิวเตอรเพื่อการสรางสรรค     3 (3-0-6) 
(Computer for Creativity) 

   โปรแกรมกราฟฟกเพ่ือการสรางสรรค  การใชเครื่องมือจากโปรแกรมกราฟฟก  เพ่ือ
การตกแตงรูปภาพ การใชสี ตัวอักษร ออกแบบรูปสัญลักษณ  พัฒนาทักษะการใชโปรแกรมกราฟฟก  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสรางสรรค  สรางความสัมพันธของแนวคิดและเทคนิคทางคอมพิวเตอร 
เพ่ือใชทักษะดังกลาวคนหาแนวทางใหมในการนําเสนอผลงานศิลปะ 

 
1.1.3 กลุมวิชาภาษา      จํานวน    6   หนวยกิต 
300-13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        3 (3-0-6) 

(Thai Language for Communication) 
ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทย ความรูเบื้องตนเรื่องการสื่อสาร จริยธรรมใน

การใชภาษา การสื่อสารในการฟง การพูด  การอาน การเขียน ในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพ 
300-13002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                   3 (3-0-6) 

(English for Communication) 
การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ  เพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมในสถานการณตางๆ  
 

1.2 กลุมวิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา    6       หนวยกิต   
300-14001 โลกและวัฒนธรรม                      2 (2-0-4) 
   (World and Culture)   

  ความเปนมาของโลกในยุคโบราณจนถึงปจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอมนุษยในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม   
ความหลากหลายของวัฒนธรรม  การจัดระเบียบสังคมโลก   การแลกเปลี่ยนถายทอดอารยธรรมของ
ดินแดนตางๆ ซึ่งมีผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
300-14002 ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมไทย            2 (2-0-4) 

    (Understanding Thai Society) 
 โครงสรางทางสังคมไทย  จารีตประเพณี  ขนบประเพณี  วิถีประชาและภูมิปญญา  

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพปญหาสังคมท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ การเมือง และการ
ปกครองของไทย  
300-14003 พหุวัฒนธรรม       2 (2-0-4) 

   (Multiculturalism) 
   ความหมายและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิ่น  
วัฒนธรรมกับกระแสโลกาภิวัตน  การดําเนินชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตอสังคมและ วิถีชีวิต  
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300-14004 สังคมกับสิ่งแวดลอม                                         2 (2-0-4)  
 (Society and Environment )  

 ความสํ าคัญและความสั ม พันธ ของมนุษย กับสิ่ ง แ วดล อม  การอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สภาพปญหาและผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบของสังคมและการมีสวนรวมในการจัดการกับสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 
300-14005 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน      2 (2-0-4)                                                             

    (Sufficiency Economy for Sustainable Development) 
ปรัชญาและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดและทฤษฎีของระบบเศรษฐกิจ

พอเพียงที่มีอิทธิพลตอสังคมและการเมือง การนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใชกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเหมาะสมกับบุคคลและวิถีชีวิตของ
คนไทยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
300-14006 การเมืองและการปกครองไทย              2 (2-0-4)                                                                        

    (Thai Politics and Government)     
วิวัฒนาการการปกครองของไทย  แนวคิดและอุดมการณทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอ

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง  กระบวนการทางการเมือง  สถาบันทางการเมืองการปกครอง และ
องคกรที่เก่ียวของกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การ
มีสวนรวมทางการเมือง  สภาพปญหาและแนวโนมทางการเมืองการปกครองของไทย 

 
300-14007 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                               2 (2-0-4) 

(Law in Daily Life) 
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆ ท่ี

จําเปนในชีวิตประจําวัน  สภาพปญหาที่เก่ียวของกับการใชกฎหมายซึ่งมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต 
 

300-14008 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา           2 (2-0-4) 
(Intellectual Property Law) 
ความหมาย  ประเภทของทรัพยสินทางปญญาลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทาง

อุตสาหกรรม กฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  ความรวมมือระหวางประเทศ
ในการคุมครองสิทธิ ์

 300-14009 การคิดและการตัดสินใจ              2 (2-0-4) 
(Thinking and Decision Making) 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ประเภทของ การคิด  ทฤษฎีและ

กระบวนการตัดสินใจ  การตัดสินใจแบบมี สวนรวม  ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล  กลยุทธในการ
แกปญหา  การคิดแบบองครวม  การประยุกตการคิดและการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ  
300–14010 การบริหารความขัดแยงและการจัดการความเครียด   2 (2-0-4) 

   (Conflict and Stress Management) 
   ความหมาย ทฤษฎี ลักษณะและธรรมชาติของ  ความขัดแยง สาเหตุและปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความขัดแยง กระบวนการในการจัดการความขัดแยง แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับ
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ความเครียด  ปจจัยที่กอใหเกิดสภาวะเครียด  ผลของความขัดแยงและความเครียดที่มีตอสภาพจิตใจ
และสังคม  เทคนิคการจัดการความขัดแยงและการจัดการความเครียด  
300–14011 สารสนเทศสําหรับเยาวชน     2 (2-0-4)

   (Information for Youth) 
  ความรูเกี่ยวกับสารสนเทศสําหรับเยาวชน การนําทรัพยากรสารสนเทศไปสงเสริม

การอานของเยาวชน  แหลงใหบริการสารสนเทศ การเลือกใชทรัพยากรสารสนเทศ  และเทคนิค
วิธีการนําไปใช  
300–14012 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                  2 (2-0-4) 

(Science for Quality of Life) 
ความสําคัญและความสัมพันธของวิทยาศาสตรกับคุณภาพชีวิต   การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตดานสุขภาพ  อาหารและโภชนาการ  ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน  ความกาวหนา ทาง
วิทยาศาสตรที่สงผลกระทบตอชีวิต  การประยุกตความรู   ทางวิทยาศาสตรมาใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
300–14013 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                      2 (2-0-4) 

(Life and Environment) 
 ความสําคัญและความสัมพันธของชีวิตกับสิ่ งแวดลอม  ระบบนิเวศ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานทดแทน  สภาพปญหาสิ่งแวดลอมและ
มลพิษ  แนวทางปองกันและแกไขดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวม  เพ่ือพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
300–14014 ชีวิตกับสุขภาพ                               2 (2-0-4) 

(Life and Health) 
ระบบและกระบวนการของชีวิต  ปจจัยที่มีผลกระทบ  ตอสุขภาพ  ความปลอดภัย

ของอาหาร ยา และเครื่องสําอาง โรคที่มีผลกระทบตอสังคม การดูแลสุขภาพตนเอง การออก กําลัง
กาย การเสริมสรางสุขภาวะทางกายและทางจิต  
300–14015 การคิดเชิงคณิตศาสตร                                   2 (2-0-4) 

(Mathematical Thinking) 
ความสําคัญของคณิตศาสตรที่มีตอการพัฒนาการคิด ของมนุษย  รูปแบบของ

กระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร  การคิดเชิงเหตุผลและกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรเพ่ือ
พัฒนาตนเอง  การประยุกตใชทักษะการคิดในชีวิตประจําวัน   
300–14016 วรรณกรรมไทยรวมสมัย        2 (2-0-4) 

(Thai Contemporary Literature) 
ความหมาย  ขอบเขต  และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยปจจุบัน  การอานสารคดี  

นวนิยาย  เรื่องสั้น  กวีนิพนธ   เพื่อวิเคราะหวิจารณถอยคํา  สํานวน  เนื้อหา  ศิลปะการใชภาษา 
ความคิด  ความเชื่อ  สภาพสังคมและเอกลักษณไทยในวรรณกรรมไทยปจจุบัน 
300–14017 วรรณคดีไทยศึกษา                               2 (2-0-4) 
   (Thai Literature Study) 
   ความหมาย  องคประกอบ  และความเปนมาของวรรณคดี  ประวัติวรรณคดีไทย
และวรรณคดีที่สําคัญในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี  และสมัยรัตนโกสินทร  คุณคาของ
วรรณคดีไทยที่สําคัญดานความงาม  ความคิด  และความรู 
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300–14018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน     2 (2-0-4) 
   (English for Job Application) 
   ศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน  ขอมูลประวัติสวนตัว  
หนังสือรับรองการทํางาน  การอานและ สรุปใจความสําคัญจากประกาศรับสมัคร  การกรอกใบสมัคร 
การเขียนจดหมายสมัครงาน  และการเตรียมตัวรับการสัมภาษณ  
300–14019 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ                2 (2-0-4) 

(English Reading Comprehension) 
 เทคนิคการอาน  กลวิธีการเดาศัพท  การเพ่ิมพูนความรูดานคําศัพทและโครงสราง

ประโยค  การอานเพ่ือความเขาใจ จากงานเขียนและสิ่งที่พบในชีวิตประจําวัน 

300–14020 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว                2 (2-0-4) 
(English for Tourism) 
ศัพท  สํานวน และการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว ขอมูลการทองเที่ยวดาน

ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกรอกแบบฟอรมและการสนทนาในบริบทท่ี
เก่ียวของกับการทองเที่ยว  
300–14021 การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง            2 (1-2-3) 

(Learning English through Songs) 
ศัพท  สํานวน  วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตอง โดยใชเพลงภาษาอังกฤษเปน

สื่อ การนําความรูท่ีไดรับ  จากการศกึษาไปประยุกตใช 
300–14022 ภาษาอังกฤษดานศิลปะและวัฒนธรรม      2 (2-0-4) 

(English in Arts and Culture) 
 ศัพท  สํานวน  ภาษาอังกฤษจากการอานงานเขียน สื่อสารสนเทศดานศิลปะและ

วัฒนธรรมสาขาตางๆ  การนําเสนอผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมเปนภาษาอังกฤษ 
300–14023 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร           2 (2-0-4) 

(Chinese Language for Communication) 
ความรูพ้ืนฐาน  การออกเสียง  ศัพท  วลี  ประโยค  และสํานวน  การฟง  การพูด  

การอาน  และการเขียนภาษาจีน  เพื่อการสื่อสาร 
300–14024 ภาษาญี่ปุนเพื่อการส่ือสาร           2 (2-0-4) 
   (Japanese Language for Communication) 

  ความรูพ้ืนฐาน  การออกเสียง  ศัพท  วลี  ประโยค  และสํานวน  การฟง  การพูด 
การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุน  เพ่ือการสื่อสาร 
300–14025 ภาษาอาเซียนในชีวิตประจําวัน        2 (2-0-4) 

   (ASEAN Languages in Daily Life) 
   ความรูพ้ืนฐานภาษาอาเซียน  การออกเสียง  ศัพท  วลี ประโยค  และสํานวน  การ
ฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนเพื่อการสื่อสารของภาษาในประเทศกลุมอาเซียนอยางนอย   
หนึ่งภาษา จากภาษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มาเลเซีย  สาธารณรัฐฟลิปปนส  สาธารณรัฐสิงคโปร  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  หรือ สหภาพพมา (ยกเวนภาษาไทย)   
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300-14026 สุนทรียศาสตร        2 (2-0-4) 
(Aesthetics) 
ทฤษฎีสุนทรียศาสตรของนักปรัชญา  นักสุนทรียศาสตร  หลักสุนทรียศาสตรและ

สุนทรียภาพในศิลปกรรมยุคสมัยตางๆ วิเคราะหวิจารณเปรียบเทียบความงามตามสมัยนิยมและ
ศิลปกรรมสมัยใหม  นํามาเปนแนวคิดในการวิเคราะหความงามและคุณคาในงานศิลปกรรมเฉพาะ
บุคคล 

 300-14027 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก     2 (2-0-4) 
   (History of Western Arts) 

รูปแบบ และวิวัฒนาการในภาพกวางของศิลปะตะวันตก ตั้งแตตนกําเนิดของอารย
ธรรมโบราณ  รูปแบบ  วิเคราะหความสัมพันธในบริบททางสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการเมือง
ของศิลปะ  ตั้งแตศตวรรษที ่16   การเริ่มตนของยุคฟนฟูศิลปวิทยา (เรอเนสซองซ) จนถึงศิลปะในยุค
กอนสงครามโลกครั้งที ่2 

 300-14028 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก      2 (2-0-4) 
(History of Eastern Arts) 
ประวัติศาสตรของศิลปะตะวันออกรูปแบบ อิทธิพลของศาสนาพุทธ  ฮินดู  และ

อิสลาม  การสื่อสารของภาษาทางศิลปะ  กระบวนการถายทอดความคิด  ผานเทคนิคที่หลากหลาย
ของกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ความสําคัญของศิลปะจีน  ญี่ปุน  ที่มีผลตอรูปแบบ  
และการเคลื่อนไหวของโลกศิลปะ 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาจะตองเรียน  24  หนวยกิต  (ตามเกณฑขอบังคับสภา
สถาปนิก กําหนดกลุมวชิาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) จากรายวิชาตอไปนี้ 

102 - 21001 วาดเสน 1       3 (1-4-4) 
  (Drawing 1) 
  วาดเสน เพ่ือใหเขาใจแนวคิด หลักทฤษฎี และองคประกอบตาง ๆ ของการวาดเสน 
เชน เสน น้ําหนัก รูปทรง พ้ืนผิวชนิดตาง ๆ ฯลฯ ฝกการรับรูและแสดงออกดวยเทคนิควิธีการใช
เครื่องมือและวัสดุในลักษณะตาง  ๆ เรียนรูเก่ียวกับการรับรูและการแสดงออกในแงของความคิด
สรางสรรคท่ีกวางขึ้น เพ่ือใหสามารถนําความรูเหลานี้ไปประยุกตใชเปนพ้ืนฐานของการออกแบบงาน
สถาปตยกรรมและงานออกแบบภายในตอไป 
102 - 21002 วาดเสน 2       3 (1-4-4) 
  (Drawing 2) 
  วิชาบังคับกอน : 102-21001 วาดเสน 1 

 วาดเสนและฝกฝนเทคนิคการลงสี โดยอยูบนพื้นฐานแนวคิด หลักทฤษฎี และ
องคประกอบตาง ๆ ของการวาดเสนและการลงสี และเทคนิคท่ีทําใหเกิดพ้ืนผิวชนิดตาง ๆ ฯลฯ ฝก
การรับรูและแสดงออกดวยเทคนิควิธีการใชเครื่องมือและวัสดุในลักษณะตางๆ เรียนรูเก่ียวกับการรับรู
และการแสดงออกในแงของความคิดสรางสรรคท่ีกวางขึ้น เพื่อใหสามารถนําความรูเหลานี้ไป
ประยุกตใชเปนพ้ืนฐานของการออกแบบงานสถาปตยกรรมและงานออกแบบภายในตอไป 
102 - 21003 องคประกอบศิลป 1      3 (1-4-4) 
  (Composition 1) 
  ศิลปะพื้นฐานเก่ียวกับความสําคัญและ ความสัมพันธของทัศนธาตุ  เรียนรูหลักของ
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เอกภาพการจัดภาพ เนื้อหา  รูปแบบ ปฏิบัติงานโดยใชทัศนธาตุตาง ๆ เชน  รูปทรง ส ี พื้นผิว เพ่ือให
เกิดความเขาใจถึงความสัมพันธตาง ๆ ของทัศนธาตุ กับความงามในการสรางผลงานศิลปะ(แนวคิด 
เรียนรูทฤษฎีศิลปะพื้นฐาน เนนเนื้อหาในสวนที่สําคัญ ปฏิบัติงานตามทัศนธาตุ และสอดแทรกเรื่อง
เอกภาพของทัศนธาต)ุ 
102 – 21004 องคประกอบศิลป 2      3 (1-4-4) 
  (Composition 2) 
  วิชาบังคับกอน : 102-21003 องคประกอบศิลป 1   
  เรียนรูลําดับขั้นตอนกระบวนการสรางสรรค ฝกปฏิบัติ  คนควา ทดลองเทคนิค
วิธีการ ตามแนวคิดที่หลากหลายสอดคลองกับการแสดงออกเฉพาะตนดวยจํานวนงานมากพอเพ่ือให
เกิดความเชี่ยวชาญ (แนวคิด. เรียนรูทฤษฎีเนนเรื่องเอกภาพ กระบวนการไดมาของความคิด เทคนิค 
ปฏิบัติงานตามแนวเรื่องท่ีกําหนด / ใชทัศนธาตุเปนสวนประกอบ มีปริมาณงานที่มาก และสอดแทรก
เรื่องการวิเคราะห) 
102-21005 การเขียนแบบเบื้องตน                              3 (2-2-5) 

(Introducttion Technical Drawing) 
วิชาบงัคับกอน : ไมมี 
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการเขียนแบบเบื้องตน แบบสัญญลักษณที่ใชในการ

เขียนแบบ หลักการของโครงสรางแบบอาคารและวัสดุสวนประกอบอาคาร และระยะขนาดของ
โครงสรางที่มีผลตอการออกแบบภายใน ตลอดจนหลักในการเขียนแบบในลักษณะงานทางดาน
สถาปตยกรรม 2 มิติ และ3มิติ ตลอดจนหลักการเขียนแบบพื้นฐานเบ้ืองตน 
102 - 21006 สุนทรียศาสตร       3 (2-2-5) 
  (Aesthetics) 
  หลักสุนทรียศาสตรของนักปรัชญา  นักสุนทรียศาสตร  หลักสุนทรียภาพใน
ศิลปกรรมยุคสมัยตางๆ  วิเคราะหวิจารณเปรียบเทียบความงามตามสมัยนิยมและศิลปกรรมสมัยใหม  
นํามาเปนแนวคิดในการวิเคราะหความงามและคุณคาในงานศิลปกรรมเฉพาะ 
102-21007 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก             3 (2-2-5) 
  (History of Western Architecture)  
  วิวัฒนาการของสถาปตยกรรมในประเทศตะวันตก เนื้อหาครอบคลุมพัฒนาการของ
สถาปตยกรรมภายใน รปูแบบเครื่องเรือน แนวทางการตกแตงและลวดลายประดับแบบตาง ๆ รูปทรง
และโครงสรางสถาปตยกรรมและผังเมือง ความสัมพันธกับโครงสรางสังคม เศรษฐกิจ ระบบ การเมือง
การปกครอง ศาสนา สงคราม ความเชื่อ สภาพภูมิศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษา 
ครอบคลุมเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร ตั้งแตยุคเมโสโปเตเมีย อียิปตโบราณ กรีก โรมัน การเปลี่ยนแปลง
เขาสูยุคกลางในยุโรป สถาปตยกรรมยุคโกธิค การเขาสูโลกตะวันตกยุคใหม ยุคทองของศิลปะ
วิทยาการในอิตาลี ยุโรปตอนบน และยุควิคตอเรียในสหราชอาณาจักร การปฏิวัติทางภูมิปญญาใน
ฝรั่งเศส การปฏิวัติ อุตสาหกรรม สถาปตยกรรมยุคใหมชวง ค.ศ. 1920 –30 และสถาปตยกรรม
ศตวรรษที่ 20 
102-21008 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันออก    3 (2-2-5) 
  (History of Eastern Architecture) 
  แนวความคิด-ความเชื่อกับการสรางสรรคสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมภายใน
เอเชียใต-ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงยุคกอนการลาอาณานิคม
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และสัมพันธกับพัฒนาการของศาสนาสถาปตยกรรมในประเทศไทย การศึกษามุงสราง ความเขาใจ
รูปแบบของการจัดการท่ีวางในงาน ความสัมพันธของแนวทางการตกแตงและลวดลายประดับแบบ
ตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงของรูปทรงและโครงสรางทางสถาปตยกรรมทางศาสนา รวมถึงการตั้งถิ่นฐาน 
และวางผังในยุคอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ อารยธรรมอินเดียโบราณพมา เขมร จามปา และชวา อารย
ธรรมจีนโบราณและญี่ปุน 

  2.2 กลุมวิชาหลัก นักศึกษาจะตองเรียน  45  หนวยกิต (ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิก กําหนด
กลุมวิชาหลัก ไมนอยกวา 33 หนวยกิต) จากรายวิชาตอไปนี ้

102-22001 ออกแบบตกแตงภายใน 1     4 (2-4-6) 
  (Interior Design 1) 

 การออกแบบภายในเบื้องตน โดยใชกระบวนการคิดและวิเคราะหปญหาการ
ออกแบบ รวมถึงการทําความเขาใจในการจัดพ้ืนที่และประโยชนใชสอยเพ่ือสรางสภาพแวดลอม
ภายในอาคารที่อยูอาศัยขนาดเล็กแบบชั้นเดียว สองชั้น และลักษณะอาคารหองชุด โดยศึกษาขนาด
และชนิดของเครื่องเรือนและคํานึงถึงการจัดวางเครื่องเรือน การจัดพ้ืนที่ใชงาน การจัดทางเดินให
สัมพันธกันเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการใชงาน  
102-22002 ออกแบบตกแตงภายใน 2     4 (2-4-6)
  (Interior Design 2) 

วิชาบังคับกอน : 102-22001 ออกแบบตกแตงภายใน 1 
 การออกแบบภายในพื้นท่ีเพ่ือการอยูอาศัยขนาดกลาง ขนาดใหญ ทั้งแบบชั้นเดียว 

สองชั้น และอาคารชุดขนาดใหญ โดยใชกระบวนการคิดและวิเคราะห เริ่มวางแผนการออกแบบ
ภายในทั้งพ้ืนที่การใชงานและบริเวณภายในโดยรอบ กําหนดรูปแบบของเครื่องเรือนและการ
ออกแบบตกแตงภายใน ฝกหัดการเขียนแปลน รูปดาน รูปตัด เขียนทัศนียภาพในหองตางๆ ฝกหัด
การลงน้ําหนักงานดวยสีและเทคนิคตางๆ   การเรียนการสอนเนนการศึกษาหาประสบการณผาน
ผลงานการออกแบบทั้งในอดีตและที่มีอยูในปจจุบัน ฝกฝนดวยการปฏิบัติการในชั้นเรียน และ
สามารถนําทักษะนั้นไปประยุกตใชในการออกแบบนอกชั้นเรียน 
102-22003 ออกแบบตกแตงภายใน 3     4 (2-4-6) 
  (Interior Design 3) 

วิชาบังคับกอน : 102-22002 ออกแบบตกแตงภายใน 2 
 การออกแบบภายในพ้ืนทีส่าธารณะเพ่ือการพาณิชยท่ีเปนธุรกิจบริการการทองเที่ยว

หรือที่ผสมกับพื้นที่พักอาศัย ตลอดจนพื้นที่ภายในอาคารสํานักงานประเภทตางๆ ทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ เ พ่ือรองรับกิจกรรมใหมๆ ที่ เกิดขึ้นจากแนวโนมของธุรกิจและเศรษฐกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การเรียนการสอน เนนการวิเคราะห การใหเหตุผล การแลกเปลี่ยน 
ระหวางผูเรียนและผูสอน กระตุนใหเกิดการคนควานอกหองเรียน สัดสวนของการทํางานออกแบบ 
ภายในและภายนอกชั้นเรียนใหอยูกับประเด็นปญหาการออกแบบในชวงเวลานั้นๆ  
102-22004 ออกแบบตกแตงภายใน 4     4 (2-6-4) 
  (Interior Design 4) 

วิชาบังคับกอน : 102-22003 ออกแบบตกแตงภายใน 3 
  การออกแบบภายในพ้ืนที่ธุรกิจบริการ พ้ืนที่เชิงพาณิชยตั้งแตขนาดเล็ก จนถึงขนาด

ใหญ   พรอมการจัดทํารายละเอียดประกอบโครงการออกแบบ เชน รานคาปลีก อาคารพาณิชย 
พ้ืนที่วางเพ่ือการพาณิชย ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร การออกแบบตัวอาคาร โรงแรม ที่
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รองรับผูใชจํานวนมากและหลากหลาย ทั้งการใชพ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายองคประกอบ 
และเพ่ือรองรับกิจกรรมใหมๆ ที่เคยเกิดขึ้นจากแนวโนมของธุรกิจ และเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา การเรียนการสอนเนนการวิเคราะห การใชเหตุผล การแลกเปลี่ยนระหวางผูเรียนและ
ผูสอน กระตุนใหเกิดการคนควานอกหองเรียน สัดสวนของการทํางานออกแบบภายในและนอกชั้น
เรียนข้ึนอยูกับประเด็นปญหาการออกแบบในเวลานั้นๆ 
102-22005 ออกแบบตกแตงภายใน 5     4 (2-4-6)
  (Interior Design 5) 

วิชาบงัคับกอน : 102-22004 ออกแบบตกแตงภายใน 4 
 การออกแบบพื้นท่ีภายในอาคารสาธารณะที่ใหเปนพื้นที่เพื่อธุรกิจบริการทางสังคม 

รองรับผูใชจํานวนมากและหลากหลาย ทั้งการใชพื้นที่มีหลายองคประกอบ และมีความผสมผสานทาง
วัฒนธรรม โดยคํานึงตอการจัดทํารายละเอียดประกอบโครงการออกแบบ เชน หองสมุด 
สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล อาคารพิพิธภัณฑ การจัดสภาพแวดลอมใหสัมพันธกับการเรียนการ
สอน เนนการแลกเปลี่ยนความคิดในการออกแบบ สนับสนุนการวิเคราะหและวิจารณผลงาน
ออกแบบ ทําความเขาใจและทํางานภายใตขอกําหนดทางสถาปตยกรรม ของอาคารขนาดใหญได 
การสรางผลงานเนนการเรียนรูและการทํางานรวมกันกับผูอื่น 
102-22006 ออกแบบตกแตงภายใน 6     4 (2-4-6) 
  (Interior Design 6) 

วิชาบังคับกอน : 102-22005 ออกแบบตกแตงภายใน 5 
  การออกแบบภายในพ้ืนที่มีความซับซอนของหนวยงานภายในองคกร มีผูใชอาคาร

จํานวนมากและมีกิจกรรมท่ีละเอียดซับซอนและมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันในหลายรูปแบบ  การ
ออกแบบตองการการคนควาเฉพาะดาน การแกไขปญหาในการออกแบบขั้นสูงโดยเฉพาะอาคาร
บริการสาธารณะ อาคารพาณิชย หรือสถาบันบริการสังคมในลักษณะโครงการปรับปรุงหรือเสนอแนะ 
ซึ่งนักศึกษาเปนผูเลือกเสนอโครงงานเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนแลว จึงจะดําเนินงาน
ได จะตองทําการออกแบบและศึกษาคนควาหาลักษณะ ตลอดจนงานสรางสรรค แนวความคิดในการ
ออกแบบที่ใหม เพ่ือความกาวหนาของการออกแบบภายใน พรอมทั้งการนําเสนอผลงานในระดับที่
สูงข้ึน สามารถสื่อสารไดชัดเจน 
102-22007 ออกแบบตกแตงภายในแบบไทย 1                   3 (2-2-5) 
  (Thai Interior Design1) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 แนวความคิดในการออกแบบตกแตงภายในของไทย ลักษณะความเหมาะสมของ

ลวดลายประดับทั้งภายในและภายนอกอาคาร ศึกษารายละเอียดโครงสรางและรูปแบบอาคาร
ประเพณีนิยม มีการศกึษานอกสถานที่ 
102-22008 ออกแบบตกแตงภายในแบบไทย 2                  3 (2-2-5) 
  (Thai Interior Design 2)           

วิชาบังคับกอน : 102-22007 ออกแบบตกแตงภายในแบบไทย 1 
 ศกึษาการใชเครื่องเรือนจากอดีตจนถึงปจจุบัน ลักษณะที่วางภายในและการประดับ

ตกแตงแบบประเพณีนิยมเพ่ือนําสูการออกแบบอยางปจจุบัน 
102-22009 วิเคราะหโปรแกรมและการออกแบบ           3 (2-2-5) 
  (Program and Design Analysis) 
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 ศึกษาวิธีการวางแผนและจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบภายใน โดย
สามารถวิเคราะหโครงการออกแบบภายในดวยการศึกษาถึงกระบวนการคิด วิเคราะห การตั้งคําถาม 
การนิยามปญหา การกําหนดเปาหมายการวางแผน และเขาใจวิธีการคนควา ตลอดจนเขาใจถึง
องคประกอบเหลานี้วามีความสัมพันธ และเปนปจจัยท่ีสงผลตอการนกําหนดทิศทางในการออกแบบ
ภายใน 
102-22010 แนวคิดในงานออกแบบตกแตงภายใน    3 (2-2-5)

   (Concept in Interior Design) 
 ท่ีมาและวิธีการสรางแนวความคิด ในการออกแบบตกแตงภายในสถานที่ประเภท

ตางๆ วิเคราะหขอมูล การใชพ้ืนที่ การใชสอย พฤติกรรมของผูใชเพื่อกําหนดแนวคิดใหเหมาะสม 
ตลอดจนวิเคราะหผลงานออกแบบตกแตงภายใน หาขอดีขอเสียอันจะเปนแนวทางในการแกไขปญหา 
และนําไปเปนแนวทางในการสรางงานที่มีคุณภาพตอไป 
102-22011 การเตรียมศิลปนิพนธ      3 (2-2-5) 
  (Art Thesis Preparation) 

วิชาบังคับกอน : 102-22006 ออกแบบตกแตงภายใน 6 
 เปนข้ันตอนการศึกษาที่เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธการ

ออกแบบภายในในภาคการออกแบบ โดยผูเรียนเปนผูเสนอหัวขอหรือแนวทางท่ีตนเองสนใจ โดยมี
ประเด็นในการศึกษาที่ชัดเจนและสามารถเขียนโครงรางของโครงการได โดยสามารถกําหนด
เปาหมาย วัตถุประสงค นิยามปญหาของงานออกแบบอันนําไปสูวิธีการดําเนินการและแนวทางการ
ออกแบบในวิชา 102-22012 ศิลปนิพนธออกแบบตกแตงภายใน ตอไปได โดยนักศึกษาจะตอง
นําเสนอหัวขอโครงการฯ ไปจนถึงขั้นการนําเสนอขอมูลสนับสนุนโครงการฯ ตอคณะกรรมการ โดยมี
อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําในข้ันตอนตางๆ เมื่อหัวขอไดรับการอนุมัติแลวจึงสามารถลงทะเบียน
วิชา 102-22012 ศิลปนิพนธออกแบบตกแตงภายใน เพ่ือทํางานในภาคออกแบบตอไป 
102-22012 ศิลปนิพนธออกแบบตกแตงภายใน    6 (0-12-6) 
  (Thesis in Interior Design) 

วิชาบังคับกอน : 102-22011 การเตรียมศิลปนิพนธ 
หมายเหตุ 
 นักศึกษาดําเนินการทํางานตอเนื่องจากหัวขอวิทยานิพนธการออกแบบภายในจนถึง

สวนของขอมูลสนับสนุนโครงการฯ ที่ไดรับอนุมัติแลวในวิชา102-22011 การเตรียมศิลปนิพนธ ใน
ภาคออกแบบและนําเสนอผลงานตามขั้นตอนที่ภาควิชาฯกําหนด ผลงานสุดทายประกอบไปดวยภาค
ออกแบบที่เสร็จสมบูรณ ภาคเอกสารที่สรุปผลการคนควา และตองนําผลงานเสนอตอสาธารณะ 
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชานี้ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี ้

1) สอบไดวิชาชีพเฉพาะครบทุกวิชา และ  
2) วิชาเลือกเสรีตองเรียนมาแลวครบตามจํานวน 6 หนวยกิต  
3) จะตองมีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต 1.75 ขึ้นไป การวัดผลสําหรับวิชานี้  

ใหถือระดับคะแนนตั้งแต 2.00 (เกรด  C )  ขึ้นไปเปนเกณฑสอบผาน  
4) สําหรับผูที่ไดระดับคะแนน 1.50 และ 1.00 (เกรด D+ และ D) โดยมี

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมถึง 2.00 สามารถขอรับอนุปริญญาได ตาม
ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี เรื่อง
การใหอนุปริญญา 
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 2.3  กลุมวิชาเทคโนโลย ีนักศึกษาจะตองเรียน  21  หนวยกิต  (ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิก 
กําหนดกลุมวิชาเทคโนโลยี ไมนอยกวา 15 หนวยกิต) จากรายวิชาตอไปนี้ 

102-23001 ออกแบบเครื่องเรือน                   3 (2-2-5) 
  (Furniture Design) 

 หลักการออกแบบเครื่องเรือนเพ่ือการตกแตงภายใน ประเภท ประโยชนใชสอยของ
เครื่องเรือนตลอดจนโดยมีเนื้อหาครอบคลุม ถึง การทําความเขาใจในรูปแบบและแนวความคิด  
ประวัติศาสตรการออกแบบเครื่องเรือน  กายวิภาคและกายภาพเชิงกล วัสดุและวิธีการผลิต 
โครงสราง การสราง การติดตั้งเครื่องเรือนชนิดตางๆ ปฏิบัติงานออกแบบ และเขียนแบบเครื่องเรือน 
นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชประกอบในการออกแบบภายในตอไป 
102-23 002 โครงสรางและงานกอสรางสถาปตยกรรม               3 (2-2-5) 
  (Structural and Construction Architecture) 

 โครงสรางไมตั้งแตอดีต จนปจจุบัน เชน บานเรือนไทย ,ภูมิปญญาพ้ืนถ่ิน ,บานเรือน
ไทยในแตละภูมิภาค และบานโครงสรางไมในปจจุบัน การกอสรางเก่ียวกับโครงสรางไม รวมทั้งการ
ประสานงานและเตรียมพ้ืนที่อาคารสําหรับงานระบบ โดยผานการเขียนแบบอาคาร ,การทําหุนจําลอง
อาคาร และการดูงาน 
102-23003 โครงสรางในงานออกแบบตกแตงภายใน    3 (2-2-5) 
  (Structural and Construction Architecture) 

 โครงสรางทางสถาปตยกรรมภายในและภายนอกและวิธีการกอสรางอาคารขนาด
กลางถึงขนาดใหญ  โดยผานการฝกปฏิบัติการเขียนแบบงานสถาปตยกรรมภายในและภายนอก
เฉพาะสวนหรือแบบขยายที่สําคัญ รูจักการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และเขาใจรายการประกอบแบบ
สถาปตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน สามารถวิเคราะหลักษณะทางสถาปตยกรรมของอาคาร
ประเภทตางๆได ทั้งลักษณะภายนอกและภายใน อันจะเปนประโยชนตอการทํางานรวมกับสถาปนิก 
102-23004 งานระบบประกอบอาคาร 1     3 (2-2-5) 
  (Building System 1) 

 งานระบบประกอบอาคาร เทคโนโลยีตางๆที่เก่ียวของกับงานออกแบบ อันไดแก 
วิศวกรรมระบบไฟฟาและแสงสวาง , วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล , ระบบวิศวกรรม, ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพื่อเขาใจขอมูลพี้นฐานของระบบและเทคโนโลยีตางๆที่
เก่ียวของ สามารถนําไปประกอบในงานออกแบบภายในใหสมบูรณ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
ประโยชนใชสอย และความงาม โดยผานการศึกษาจากกรณศีกึษา ,รายงานนําเสนอและการดูงาน 
102-23005 งานระบบประกอบอาคาร 2              3 (2-2-5) 
  (Building System 2) 

วิชาบังคับกอน : 102-23004 งานระบบประกอบอาคาร 1 
  งานระบบประกอบอาคาร อันเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในปจจุบันไดแก 

การขนสงในอาคารหรือการสัญจรในทางตั้ง เชน ระบบลิฟท บันไดเลื่อน ทางลาด เปนตน การ
ออกแบบเสียงในอาคารและภายนอกอาคาร การออกแบบอาคารเพ่ือปองกันภัยจากอัคคีภัย การ
ออกแบบอาคารใหเหมาะสมกับผูทุพพลภาพและคนตางวัยและอื่นๆ (ตามงานระบบ 1)โดยผาน
การศกึษาจากกรณีศึกษา ,รายงานนําเสนอและการดูงาน  
102-23006 วัสดุอุปกรณและการกอสรางงานตกแตงภายใน   3 (2-2-5) 
  (Material and Interior Construction) 
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 ทําความเขาใจโครงสรางภายในของเครื่องเรือนทั้งแบบลอยตัวและติดตาย รวมถึง
การตกแตงบนผิวสัมผัสและทํางานรวมกับงานสถาปตยกรรมเพ่ือสรางสภาพแวดลอมที่นาอยู 
นักศึกษาสามารถเขียนแบบโครงสรางและรายการประกอบแบบเพ่ือสื่อสารกับชางผูสรางงานได  รูจัก
เลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับงาน เขาใจผลดีผลเสียของวัสดุชนิดตางๆ และสามารถประกอบหรือติดตั้ง
ไดถูกวิธี รูจักการแกปญหาเพื่อใหไดงานออกแบบที่ผูออกแบบตองการมากที่สุด การเรียนการสอน
เนนการใชหองปฏิบัติการเขียนแบบ และการไดมีประสบการณจากการไดเห็นขั้นตอนการทํางานจริง 
หรือจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดรับรูขอมูลขาวสารที่ทันสมัย และติดตามเทคโนโลยีดานการผลิต
วัสดุ อุปกรณอยูตลอดเวลา  
102-23007 การประมาณราคา                                      3 (2-2-5) 
  (Estimation) 

หลักการในการประมาณราคา การจําแนกราคาวัสดุและคาแรงเพ่ือคํานวณหา
งบประมาณ เงื่อนไข และสัญญา วิธีการจายเงินและข้ันตอนการทํางานชั่วคราว รายการกอสราง 
อุปกรณ และการเสี่ยง การประกันการทําแบบกอสรางจริง และการจัดทําเอกสารเพ่ืองานออกแบบ
ตกแตงภายใน เรียนรูประสบการณและแนวคิดจากผูมีประสบการณ 

 2.4 กลุมวิชาสนับสนุน นักศึกษาจะตองเรียน  15  หนวยกิต  (ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิก 
กําหนดกลุมวิชาสนับสนุน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) จากรายวิชาตอไปนี้ 

102-24001 คอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงานออกแบบภายใน 1              3 (1-4-4) 
(Computer for Interior Practice 1) 
 การใชคอมพิวเตอร ตลอดจนศึกษาการใชซอฟทแวรเพ่ือการออกแบบตางๆ เพื่อ

เปนพ้ืนฐานในการสรางและการนําเสนอผลงาน และถายทอดแนวความคิดในการออกแบบงาน
สถาปตยกรรมและการออกแบบภายในจนถึงการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ (CAD) ขั้นพื้นฐาน 
102-24002 คอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงานออกแบบภายใน 2               3 (1-4-4) 

(Computer for Interior Practice 2) 
 การใชคอมพิวเตอรเพ่ือใชเปนเครื่องมือ ในการออกแบบงานสถาปตยกรรมและการ

ออกแบบภายในการเขียนแบบเบ้ืองตน ทั้งในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการนําขอมูลที่ไดจาก
คอมพิวเตอรไปใชประโยชนตางๆ เชน การนําเสนอผลงาน และการเขียนแบบเพ่ือการกอสราง 
102-24003 การประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป  3 (2-2-5)

   (Professional Practice in Interior Architecture) 
  แนวทางในการประกอบวิชาชีพการออกแบบภายใน  ความเปนมาของวิชาชีพ  หลัก

ปฏิบัติวิชาชีพ  การจัดการสํานักงานออกแบบ  ความสัมพันธและความเก่ียวของกับวิชาชีพอื่นๆ  
จรรยาบรรณ  และพันธกรณีของผูประกอบวิชาชีพ  เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ  การขออนุญาตการ
ปลูกสราง  รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเปนหลักในการนําไปใชในการประกอบวิชาชีพตอไป 
102-24004 การบริหารงานออกแบบตกแตงภายใน                        3 (2-2-5) 
  (Interior Design Management) 

  จัดทําแผนบริหารโครงการ การกําหนดหลักเกณฑ รายละเอียดข้ันตอน และ
ชวงเวลาในการทํางาน จัดทํารูปแบบเอกสาร รายการวัสดุกอสราง ประกอบการประมาณราคา และ
วิธีการกอสราง วางแผนบริหารจัดการ และบํารุงรักษาอุปกรณประกอบอาคาร 
102-24005 สัมมนาการออกแบบตกแตงภายใน                             3 (2-2-5) 

   (Seminar in Interior Design) 
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 ปฏิบัติงานในหัวขอเก่ียวกับการตกแตงภายในเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น 
และแนวทางการออกแบบและปญหาที่เกิดซึ่งกันและกัน ฝกการวิเคราะห วิจารณงานออกแบบ
ตกแตงภายใน เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดรับจากการสัมมนานํามาเรียบเรียงเปนรายงานที่สามารถใช
ประกอบในการออกแบบได 
102-24006 การปฏิบัติงานวิชาชีพ               300 ชั่วโมง 
  (Professional Practice) 

  พื้นความรู ตองสอบผานวิชาหลัก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต วิชาเทคโนโลยีไมนอย
กวา 21 หนวยกิต วิชาสนับสนุนไมนอยกวา 11 หนวยกิต ฝกปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของและ
ไดรับการอนุมัติจากภาควิชา เพื่อศึกษาระบบการทํางานและการแกปญหาโดยใชเวลาฝกงานไมต่ํา
กวา 8 สัปดาห หรือประมาณ 30 ชั่วโมง ใชเวลาชวงปดภาคการศึกษา ทั้งนี้ใหนักศึกษารับการนิเทศ
กอนออกไปฝกงาน มีการประเมินผลจากผูควบคุม ในสวนของสถานประกอบการและการตรวจ
ติดตามจากภาควิชา นักศึกษาจะตองรายงานประจําวันใหผูควบคุมงานรับรอง พรอมทั้งทําสรุปผล
การฝกงานเปนรูปเลมสงภาควิชาเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการฝกงาน การวัดผลถือเกณฑผานและไมผาน 
โดยไมกําหนดระดับ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
102 - 31001 ออกแบบเครื่องเรือนถอดประกอบ    3 (2-2-5) 

 (Knock-Down Furniture Design) 
 การออกแบบและผลิตเครื่องเรือนถอดประกอบ รวมทั้งกระบวนการผลิต ลักษณะ

และคุณสมบัติตางๆของเครื่องเรือนถอดประกอบ ฝกปฏิบัติงานออกแบบเครือ่งเรือนถอดประกอบ 
102 - 31002 การออกแบบราง      3 (2-2-5) 

 (Sketch Design) 
 ข้ันตอนการออกแบบราง โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมเปนที่นิยมในงาน

ออกแบบตกแตงภายใน การเลือกใชสี กระดาษ และอุปกรณประกอบการรางแบบชนิดตางๆ เพ่ือ
เสริมทักษะและความชํานาญในงานออกแบบ 
102 - 31003 การสรางหุนจําลอง      3 (2-2-5)
  (Model Making) 

 ทําหุนจําลองตามวิธีการ และเทคนิคการสรางหุนเพ่ือนําเสนอ แนวคิดในงาน
ออกแบบตกแตงภายในใหสมบูรณ โดยกําหนดขนาด สัดสวน ตามมาตราสวนที่ถูกตองและเหมาะสม 
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการกําหนดเนื้อที่ในสวนตางๆ พรอมการจัดวางขององคประกอบในการตกแตง 
รวมทั้งโครงสรางวัสดุและแนวทางการใชสีที่ถูกตองไดสมจริง 
102 - 31004 ออกแบบนิทรรศการและการออกแบบฉาก    3 (2-2-5)

   (Exhibition Design and Scenic Design) 
 หลักการและกระบวนการของการออกแบบนิทรรศการตั้งแตการออก แบบหองจัด

แสดงงานศิลปะ นิทรรศการเคลื่อนที่ การจัดแสดงทางการคาและเชิงพาณิชย ทั้งแบบชั่วคราวและ
ถาวร โดยในกระบวนการเรียนรูตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ตั้งแตการวางผัง การสราง
แนวความคิด เทคนิควิธีการนําเสนอ นวัตกรรมในการจัดแสดง มาตรฐานและความปลอดภัยในการ
จัดการพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยคํานึงถึงความเขาใจและการมีสวนรวมของผูเขาชมนิทรรศการและเรียนรู
ในเรื่องการปฏิบัติงานออกแบบฉาก วิธีสรางองคประกอบที่เก่ียวของ เชน การจัดแสงเสียงเครื่องแตง
กาย เพ่ือสรางบรรยากาศของงานออกแบบใหสมบูรณ 
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102 - 31005 การจัดแสงเพื่องานออกแบบตกแตงภายใน   3 (2-2-5) 
 (Lighting for Interior Design) 

 การใชงานของดวงไฟประเภทตางๆ หลักการจัดแสง ภายในอาคารตามลักษณะของ
การใชงาน โดยคํานึงถึงความงาม ความรูสึก และวิเคราะหประโยชนในการใชสอยรวมทั้งฝกระบุ
รายการวัสดุและอุปกรณไฟฟาชนิดตางๆ 
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ภาคผนวก ข 
- ขอบังคับสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลปวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
- ขอบังคับสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลปวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี2)  
  พ.ศ.2553 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 

- ระเบียบและกฎหมายตางๆจากสภาสถาปนกิ 
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ภาคผนวก ค 
นําเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป 

วันที่ 25 กุมภาพันธุ 2559 
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รายงานการประชมุ 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดทีี่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

ณ  หองประชุม ๑ ชั้น ๒ ตึกสํานกังานอธิการบดี (วังหนา) 
.................................. 

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม   นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป 

๒. นางสุรียรัตน  วงศเสงี่ยม   หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  
      แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
      กรรมการ 
๓. นางจินตนา  มีแสงพราว   รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ  

       ครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนเลขาธิการ 
       คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย นายแพทย สรนิต ศิลธรรม   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
              แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
              กรรมการ 
 ๕. นางสาวนัยนา  แยมสาขา   ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  

กรมศลิปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 
       กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา  ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 
       กรรมการ 
 ๗. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ   อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
       กรรมการ 
 ๘. นายกําพล  วันทา    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๙. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
        ๑๐. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑ นางประกอบ  ลาภเกษร   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. นางประพิน  อันวาเบค   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  
 
 ๑๔. นายสด  แดงเอียด    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๖. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๗. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๘. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง   รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 
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       กรรมการ 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารยพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 
       กรรมการ 
 ๒๐. นายอํานวย  นวลอนงค   ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
       กรรมการ 
 ๒๑. นางกษมา  ประสงคเจริญ   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
       กรรมการ 
 ๒๒. รองศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชต ิ  อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
       กรรมการ 
 ๒๓. นางพีรานุช  รุงศร ี    บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
       กรรมการ 
 ๒๔. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม    ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 
๒๕. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ ์   รองอธิการบดีฝายศลิปวัฒนธรรม 

       เลขานุการ 
 ๒๖. นายประณุท  ไชยานุพงศ   ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชมุ 
๑. นายธงชัย  รักปทุม    อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๒. นายภาธร  ศรีกรานนท   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๓. นายสมบัติ  แกวสุจริต    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางกัญญา  ทองมั่น    รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒. นางกัญจนภัทร  สุทธิประภา   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 ๔ ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ     คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

๕. นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
๖. ผูชวยศาสตราจารยโพธิพันธ พานิช ผูชวยอธิการบด ี
๗. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิร ิ  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 ๘. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 ๙. นายชยากร  เรืองจํารูญ  อาจารย (หัวหนาภาควิชาออกแบบ คณะศิลปวิจิตร) 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๕๐ น. 
 

๕.๔  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อขอการรับรองจากสภาสถาปนิก) 
    ๑. ขอเท็จจริง 
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  ๑. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน ไดมีการเปดการเรียน การสอน 
ตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๕ และยังไมไดมีการรองรับมาตรฐานจากสภาวิชาชีพสถาปนิก คณะศิลปวิจิตรเห็นถึง
ความสําคัญที่ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหนักศึกษาสามารถขอการรับรองจากสภาสถาปนิกในการขอรับ
การสอบออกใบประกอบวิชาชีพควบคุมสาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป และใหหลักสูตรสามารถ
เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อตอบรับการเขารวมสูประชาคมอาเซียน ในปจจุบัน คณะศิลปวิจิตรจึงไดทํา
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย และตอบรับกับเหตุการณในปจจุบัน จึงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือขอการรับรองจากสภาสถาปนิก) ดังนี ้
       ๑.๑ จํานวนหนวยกิต และรายวิชามีการปรับใหตรงตามระเบียบและกฎหมาย
ตาง ๆ จากสภาสถาปนิก จากไมนอยกวา ๑๔๘ หนวยกิต เปนไมนอยกวา ๑๔๓ หนวยกิต 

    ๑.๒ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตร พ.ศ.
๒๕๖๐ เพื่อขอการรับรองจากสภาสถาปนิก) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน ๒ ทาน     
เพ่ือใหตรงตามระเบียบและกฎหมายตางๆจากสภาสถาปนิก จากเดิม นางรัชดาภรณ ศรีพฤกษชาติ และ             
นายปติ เพชรดํา เปลี่ยนแปลงเปนนางจุฬาลักษณ เจริญชัย และนางสาวขวัญทิพย เกาเงิน 

    ๑.๓ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตร พ.ศ.
๒๕๖๐ เพ่ือขอการรับรองจากสภาสถาปนิก) ไดรับการรับรองจากสภาวิชาการระดับสถาบัน ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีมติเห็นชอบ และคณะผูจัดทําดําเนินการปรับปรุง
เพ่ิมเติมตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ และนําเสนอตอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
  ๒. กฎหมาย ระเบียบ / ขอบังคับ  
   ๑. กฎกระทรวง กําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๔๙ 
   ๒. ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาดวยหลักเกณฑ วิธีการตรวจสอบและ
รับรองปริญญา ระดับปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ในสาขา
สถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๕๓ 
   ๓. ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาดวยการกําหนดวัตถุประสงคและ
ขอบเขตหมวดวิชาของมาตรฐานวิชาการในสาขาสถาปตยกรรมควบคุม 
   ๔. เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจสอบและรับรองปริญญาระดับปริญญาตรี 
ของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาสถาปตยกรรมศาสตรในสาขาสถาปตยกรรมควบคุม (สาขาสถาปตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป) 
   ๕. กฎกระทรวง ฉบับที่๙ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
สถาปตยกรรม พ.ศ.๒๕๐๘ 
   ๖. ขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๔๔  
   ๗. ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาดวยการกําหนดรายวิชาและเนื้อหา
หลักสูตรในการทดสอบความรู เพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับภาคี
สถาปนิกสาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ๓. ประเด็นที่เสนอตอสภาสถาบันฯ  
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือขอการรับรองจากสภาสถาปนิก) เพ่ือจะนําเสนอ
ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาสถาปนิก ตอไป 
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  ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๕.๔ 

  นายชยากร  เรืองจํารูญ  ไดชี้แจงวา หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน  
หลักสูตรปรับปรุง (เพ่ือขอรับการรับรองปริญญาจากสภาสถาปนิก) พ.ศ. 2560 เปดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ไดผานข้ันตอนตาง ๆ ดังนี ้
  - ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับคณะ โดยคณะศิลปวิจิตร           
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
  - ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมพิจารณารางหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
  - ไดพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการระดับสถาบัน ในการประชุมเม่ือวันที่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ 
  - นําเขาที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเพื่อขอความเห็นชอบ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙ 
  ความสําคัญของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
  1) ผลิตบัณฑิตเปนสถาปนิกภายใน โดยเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมสาขา
สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลปที่มีความรูความสามารถทางดานออกแบบตกแตงภายใน สามารถนํา
ความรูไปประกอบอาชีพไดอยางเชี่ยวชาญ 
  2) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางดานออกแบบตกแตงภายใน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถ
ปฏิบัติงาน คนควา และพัฒนางานตามหลักวิชาอยางมีประสิทธิภาพ 
  3)  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและความสามารถในฐานะนักวิชาการ นักบริหาร นักวางแผน 
นักวิจัยสามารถพัฒนางานการออกแบบใหเจริญกาวหนาทันกับวิทยาการสมัยใหม ดานออกแบบตกแตงภายใน  
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  4)  ผลิตบัณฑิตดานออกแบบตกแตงภายใน ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย รับผิดชอบ
ตอสังคมและสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมของชาติ ในการอนุรักษ สืบทอด และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ 
  การพัฒนาหลักสูตร  
  มีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป นักออกแบบ นักวิชาการดานออกแบบ รับราชการ  ผูสอนศิลปะ (ในหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน) นักอนุรักษ  ผูชวยนักวิจัย  และประกอบอาชีพอิสระ  เพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีความ
ตองการผลผลิตทางดานทัศนศิลป  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการออกแบบตกแตงภายใน เพ่ือเอื้อตอการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคของประเทศ 
  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
  1)  ผลิตบัณฑิตดานศิลปวัฒนธรรม 
  2)  การวิจัยและงานสรางสรรค 
  3)  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
  4)  การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
  รหัสและชื่อหลักสูตร  
  ชื่อภาษาไทย หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน  
  ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design  
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  ชื่อปริญญา  
  ชื่อเต็มภาษาไทย ศลิปบัณฑิต (ออกแบบตกแตงภายใน)  
  ชื่อยอภาษาไทย ศ.บ. (ออกแบบตกแตงภายใน)  
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine Arts (Interior Design) 
  ชื่อยอภาษาอังกฤษ B.F.A. (Interior Design) 
  วิชาเอก 
  ออกแบบตกแตงภายใน 
  จําหนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ๑๔๓ หนวยกิต 
  - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๒  หนวยกิต 
  - หมวดวิชาชีพเฉพาะ  ๑๐๕  หนวยกิต 
  - หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต 
 
 
  รูปแบบของหลักสูตร 
  - รูปแบบ  ปริญญา ๔ ป 
  - ภาษาที่ใช  ภาษาไทย 
  - การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศโดยใชภาษาไทย 
                                                    ในการเรียนการสอน 
  - การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว 

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. การเรียนการสอนตามปกติ ๔ ป เม่ือมีการฝกประสบการณวิชาชีพ ทําไมไมปรับปรุง 
เปน ๕ ป 
  ๒. อาจารยประจําสวนใหญมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ไมไดเปนวิชาหลัก ตองหาเพิ่มเติม 
  ๓. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับเปลี่ยนและไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแลว ตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกัน 
  ๔. อาจารยประจําหลักสูตรมีปริญญาโท ๔ คน ปริญญาตรี ๓ คน ปรับเปลี่ยนเปนปริญญาโท 
ทั้งหมดไดหรือไม 
  ๕. นักศึกษาเรียน ๔ ป คาใชจายในการเลาเรียนแพงมากนอยแคไหน คนที่มาเรียนพอจะรับ
ไหวหรือไม 
  ๖. รูปแบบของหลักสูตรใชภาษาไทยเปนหลัก ไมทราบวาชาวตางประเทศ เชน พมา เขมร 
เขามาเรียนไดหรือไม 
  ๗. หลักสูตรที่ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทบตอหลักสูตรเกาอยางไร ปรับปรุงแลวอะไรที่
หายไป อะไรที่เพ่ิมเขามาใหม  
  นายชยากร  เรืองจํารูญ  ไดชี้แจงดังนี ้
  ๑. เนื่องจากบุคลากรมีจํากัด จึงตองเปดเปนหลักสูตร ๔ ป หากเปนหลักสูตรที่ใชเวลาเรียน 
๕ ป  ตองใชบุคลากรมาก  ในขั้นตอนนี้จึงใชเวลาเรียน ๔ ป 
  ๒. ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
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  ๓. อาจารยประจําหลักสูตรท่ีเชิญมา เปนระดับปริญญาตรีที่ไมตรงกับสาขา สวนระดับ
ปริญญาโท จํานวน ๓ คน เปนหลักเกณฑเดิม 
  ๔. คาใชจายของนักศึกษาคิดวาไมแพงจนเกินไป นักศึกษามีเงนิกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา มีทุนสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป และจบออกไปแลวมีงานทําแนนอน 
  ๕. การเรียนใชภาษาไทยเปนหลัก หากนักศึกษาจากตางประเทศมีความประสงคขอเขาเรียน 
หากใชภาษาไทยไดก็ยินดีรับเขาเรียน 
  ๖. หลักสูตรที่ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา ของเดิมยังขาดบุคลากรไมตรงตามเกณฑท่ีกําหนด ที่เห็นชัดเจนคือผูที่จบการศึกษาสามารถมี
ใบประกอบวิชาชีพที่สถาปนิกรับรอง ใน ๔ ป ที่เปดการเรียนการสอนยังตองปรับปรุงอีก และตองมีบุคลากร
เพ่ิมเติม 
   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือขอการรับรองจากสภาสถาปนิก 
 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 
      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานของอาจารยประจาํหลักสูตร 



 

 73 

ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสตูร 
ภาควิชาออกแบบ สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 
คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบณัฑิตพฒันศิลป 

 

 

 นายชยากร  เรืองจํารูญ 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

ศศ.ม. การจัดการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2558 
ศป.บ. การออกแบบตกแตงภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2550 
วท.บ. เทคโนโลยีสถาปตยกรรมภายใน สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2546 

 

 สังกัดหนวยงาน    คณะศิลปวิจิตร   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

 ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 
 

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขท่ี  ภ.สน.281 
 

 ประวัติทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสรางสรรค 
พ.ศ. 2558   ทุนโครงการศึกษาและสํารวจเสนทางสัญจรตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน 

(Universal Design) รองรับรถประจําทางใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ํา 
(กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) 

 

พ.ศ. 2558 ชยากร  เรืองจํารูญ. “แนวทางการออกแบบหองปฏิบัติการสถาปตยกรรมตามแนวคิด
การออกแบบเพื่อทุกคนกรณีศึกษา:คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รังสิต”การประชุมวิชาการนํา เสนอผลงานวิ จัย”2015 GRAD RESEARCH 
CONFERENCE@DPU”.29 กรกฎาคม 2558. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

 

พ.ศ. 2561 ชยากร  เรืองจํารูญ. ผลงานวิชาการรับใชสังคม. ”การออกแบบแนวคิดรูปแบบการ
ทองเที่ยวเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนบริเวณโครงการอางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี”นิทรรศการศิลปกรรม
คณาจารย คณะศิลปวิจิตร หอศิลปกรุงไทย กรุงเทพมหานคร 2-30สิงหาคม 2561. 

 

 ประวัติการแสดงงาน 

พ.ศ. 2559  นิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยความสัมพันธระหวางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและคณะ

ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ วันที่ 8-31 มกราคม 2559 ณ หอศิลปวัง

หนา กรุงเทพมหานคร 2559 

 

พ.ศ. 2560 “Khon Thai” CONTEMPORARY ARTS EXHIBITION UNDER RELATIONSHIP 

THAI – VIETNAM 2017.March 7-10 ,2017 
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พ.ศ. 2560 “ GOLDEN LIGHT of THE WAY ”นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหวางคณะ

ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุน และสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย วันที่ 9-17 ธันวาคม 2560 .Toyama Glass 

Art Museum Japan. 

 

พ.ศ. 2561  “Lifestyle Size” Thai-Indonesia 2018 Institut seni Indonesia 
Yogyakarta.March 21-25 ,2018 

 

พ.ศ. 2561  “การออกแบบแนวคิดรูปแบบการทองเที่ยวเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนบริเวณโครงการอาง
เก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเกาะจันทร จังหวัด
ชลบุรี” 2018 Art Exhibition By Members of Faculty of Fine Arts 
Bunditpatanasilpa Institute. 

 

พ.ศ. 2561 “Protection 2” The Project of Dissemination and Exchange of Arts and 
Culture in” Thailand-Vietnam Contemporary Art” Exhibition and MOU on 
Arts and Culture Education between Bunditpatanasilpa Institute, Thailand 
and Hanoi Architectural University, Vietnam. December 2-6,2018 

 

พ.ศ. 2562  “PM2.5Dust In The Wind” 2019 Art Exhibition By Members of Faculty of 
Fine Arts Bunditpatanasilpa Institute. 

 

พ.ศ. 2562 นิทรรศการ THE COOPERATION EXHIBITION 2019 OF BUNDITPATANASILPA 
INSTITUTE,THAILAND AND THE COLLEGE OF ARTS,HUE 
UNIVERSITY,VIETNAM 

 19-31 กรกฎาคม 2563 หอศิลปวังหนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสตูร  
ภาควิชาออกแบบ สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 
คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบณัฑิตพฒันศิลป 

 

 

 นายพงศพัศ  บัวแกว 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

วท.บ สาขาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 2542 

คอ.ม. สาขาสถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 2546 

  ลาดกระบัง  

คอ.ม. สาขาเทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2548 

บธ.บ. การจัดการงานกอสราง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 

  

 สังกัดหนวยงาน    คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   
 

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีเลขท่ี   ส.สน 229 
 

 ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 
 

 ประวัติทางวิชาการ/งานวิจัย 

พ.ศ. 2556 พงศพัศ  บัวแกว. สื่อการสอน“E-Learning ID291ออกแบบตกแตงภายในเบื้องตน”

ศูนยเทคโนฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
 

พ.ศ. 2557 พงศพัศ  บัวแกว. สื่อการสอน“E-Learning ID302 ออกแบบภายใน1”ศูนยเทคโนฯ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

 

พ.ศ. 2558 พงศพัศ  บัวแกว. สื่อการสอน“E-Learning ID316เทคโนโลยีเฟอรนิเจอร”ศูนยเทคโน
ฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

 

พ.ศ. 2559 พงศพัศ  บัวแกว. สื่อการสอน“E-Learning ID315ประวัติศาสตรสถาปตยภายใน”
ศูนยเทคโนฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

 

พ.ศ. 2559 พงศพัศ  บัวแกว. การประชุมผลงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม“การหาประสิทธิภาพ 

E-Learning วิชา ID291ออกแบบตกแตงภายในเบื้องตน หลักสูตรการออกแบบ

ตกแตงภายใน”มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 ประวัติการแสดงงาน 

พ.ศ. 2558 “ภาพหอง SUITE ROOM และ BED SUITE ROOM”นิทรรศการผลงานศิลปป 58 

คณาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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พ.ศ. 2558 “ภาพหอง SUITE ROOM และ BED SUITE ROOM”นิทรรศการผลงานศิลปป 58 
คณาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

พ.ศ. 2559 ภาพเขียนทัศนียภาพหองสูทฯ ตีพิมพในสูจิบัตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

พ.ศ. 2559 “แรงบันดาลใจของความเพียร”ธ สถิตในใจไทยนิรันดร นิทรรศการผลงานศิลปป 59 
คณาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

พ.ศ. 2560 “พระในบาน”นิทรรศการผลงานศิลปป  60 คณาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

พ.ศ. 2562  “OFFICE LOBBY” 2019 Art Exhibition By Members of Faculty of Fine Arts 
Bunditpatanasilpa Institute. 

 

พ.ศ. 2562 “Pagoda Chohae” นิทรรศการ THE COOPERATION EXHIBITION 2019 OF 
BUNDITPATANASILPA INSTITUTE,THAILAND AND THE COLLEGE OF 
ARTS,HUE UNIVERSITY, VIETNAM19-31 กรกฎาคม 2563 หอศิลปวังหนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสตูร 
ภาควิชาออกแบบ สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 
คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบณัฑิตพฒันศิลป 
 

 

 นายชนัส คงหิรัญ 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

ศบ. การออกแบบตกแตงภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2546 
สถ.ม. สถาปตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2561 

  
 สังกัดหนวยงาน    คณะศิลปวิจิตร   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขท่ี   - 

 
 ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 

 
 ประวัติทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสรางสรรค 

พ.ศ. 2560 ชนัส คงหิรัญ. “การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใชงานอาคาร: 
กรณีศึกษา อาคารคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ศาลายาจังหวัดนครปฐม.” 
วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560. 

พ.ศ. 2561 ชนัส คงหิรัญ. วารสารยอหนา ปที่ 11 ฉบับที่ 1  บทความวิชาการ “การประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใชงานอาคาร: กรณีศึกษา อาคารคณะศิลปวิจิตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ศาลายาจังหวัดนครปฐม.” หนาที่ 3775-3789. 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร. 

 

 ประวัติการแสดงงาน 

พ.ศ. 2562  นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารยคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป 
พ.ศ. 2562 วันที่ 3-27 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ถนนเจาฟา 

 

พ.ศ. 2562  “เรนเดอร (RENDER)” 2019 Art Exhibition By Members of Faculty of Fine 
Arts Bunditpatanasilpa Institute. 

 

พ.ศ. 2562 นิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยระหวางวิทยาลัยศิลปะศึกษา สปป ลาว และ  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงชาติ สปป 

ลาว 
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พ.ศ. 2562 “Old Town” นิทรรศการ THE COOPERATION EXHIBITION 2019 OF 
BUNDITPATANASILPA INSTITUTE,THAILAND AND THE COLLEGE OF 
ARTS,HUE UNIVERSITY, VIETNAM 19-31 กรกฎาคม 2563 หอศิลปวังหนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสตูร 
ภาควิชาออกแบบ สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 
คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบณัฑิตพฒันศิลป 
 

 

 นายพิพัฒน จรัสเพ็ชร 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

ศ.บ. การออกแบบตกแตงภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2559 
สน.ม. สถาปตยกรรมภายใน มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2561 

  
 สังกัดหนวยงาน    คณะศิลปวิจิตร   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขท่ี   - 

 
 ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 

 
 ประวัติทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสรางสรรค 

พ.ศ.  2562 พิพัฒน จรัสเพ็ชร. “การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพในหองเรียนเขียนแบบที่สงผล
ตอความคิดสรางสรรคของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป”สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม. การประชุมวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 9 2018,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

 

 ประวัติการแสดงงาน 
พ.ศ. 2562 “CACTUS CHAIR” 2019 Art Exhibition By Mombers of Faculty of Fine Arts 

Bunditpatanasilpa Institute. 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสตูร 
ภาควิชาออกแบบ สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน 
 คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 

 

 นายนรินทร อวนดํา 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

สถ.บ. สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2546 
สถ.ม. สถาปตยกรรมไทย บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 

  
 สังกัดหนวยงาน    คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขท่ี   ภ.สถ.8411 
 

 ตําแหนงทางวิชาการ    ผูชวยศาสตราจารย 
 

 ประวัติทางวิชาการ/งานวิจัย 

พ.ศ. 2555 นรินทร อวนดํา. วารสารยอหนา ปที่ 1 ฉบับที่ 1  บทความวิชาการ เรื่องตําหนักแดง 

หนาที่  44-45. ศูนยขอมูลสถาปตยกรรมไทย ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพมหานคร. 

พ.ศ. 2557 นรินทร อวนดํา.การวิจัยการเรียนการสอน “การวิเคราะหพื้นท่ีหองปฏิบัติงานศิลปะที่
เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานศิลปะของนักศึกษา คณะ
ศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป”สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม. 

พ.ศ. 2558 นรินทร อวนดํา. การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติสถาปตยกรรมในประเทศ
ไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต Architecture in Thailand and Southeast Asia 
“การหาพื้นที่ใชสอยหองปฏิบัติการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปCreating Utility 
Space in Performing Arts Studio atBunditpatanasilpa Institute. 

พ.ศ. 2561 นรินทร อวนดํา. ผลงานสรางสรรค. “การออกแบบสถาปตยกรรม”. นิทรรศการ
ศิลปกรรมของคณาจารยคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
2560และนิทรรศการศิลปกรรม Masterpiece Artistic ของคณาจารยคณะศิลปวิจิตร 2560 

 
 

 ประวัติการแสดงงาน 

พ.ศ. 2559  นิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยความสัมพันธระหวางสถาบันบัณฑิพัฒนศิลปและคณะ
ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ วันที่ 8-31 มกราคม 2559 ณ หอศิลปวัง
หนา กรุงเทพมหานคร 2559 

 

พ.ศ. 2561  “pre-construction” 2018 Art Exhibition By Members of Faculty of Fine 
Arts Bunditpatanasilpa Institute. 
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พ.ศ. 2561 “Pre-construction”นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารยคณะศิลปวิจิตร ประจําป
การศกึษา 2561 . 2-30 ส.ค.2561 หอศิลปกรุงไทย 

 

พ.ศ. 2561 “700 sqm. House(Under for Construction Drawing)” The Project of 
Dissemination and Exchange of Arts and Culture in” Thailand-Vietnam 
Contemporary Art” Exhibition and MOU on Arts and Culture Education 
between Bunditpatanasilpa Institute, Thailand and Hanoi Architectural 
University, Vietnam.December 2-6,2018 

 

พ.ศ. 2562 “Façade Alternative for SP House” 2019 Art Exhibition By Members of 
Faculty of Fine Arts Bunditpatanasilpa Institute. 

 

พ.ศ. 2562 “Tiny Restaurant” นิทรรศการ THE COOPERATION EXHIBITION 2019 OF 
BUNDITPATANASILPA INSTITUTE,THAILAND AND THE COLLEGE OF 
ARTS,HUE UNIVERSITY, VIETNAM 19-31 กรกฎาคม 2563 หอศิลปวังหนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรศิลปบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรศิลปบัณฑติ  สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน  

(หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ.2560)



 

 83 

 


