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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

25571791103883
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
Bachelor of Architecture (Interior Architecture)
B.Arch. (Interior Architecture)

3. วิชาเอก

-

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 155 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี (ปริญญาตรีทางวิชาชีพ)
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สาหรับเอกสารและตาราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
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6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจาก หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2557
เริ่มเปิดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาปนิก
ในการประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ...... เดือน............ พ.ศ. .....
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 (ปีการศึกษาที่สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรนี้ไป
แล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑณศิลป์ตาม พ.ร.บ.สภาสถาปนิก พ.ศ. 2543
8.2 ผู้ควบคุม / บริหารโครงการออกแบบและก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน
8.3 ผู้ก่อสร้างทางงานสถาปัตยกรรมภายใน
8.4 ผู้ประการกอบธุรกิจด้านงานออกแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน
8.5 นักออกแบบในสาขาอาชีพอื่น ๆ เช่น นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบนิทรรศการ เป็นต้น

9. ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นายเฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

2

4

5

นางสาวจิตรา มีทองคา
นางสาวจิตราพร ชัยเสริมวงศ์

นางสาวภัทรวรรณ เอมกมล

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
คอ.บ (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ศ.บ. (ออกแบบตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ศ.บ. (ออกแบบตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ศ.บ. (ออกแบบตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตเพาะช่าง
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2541
2533
2560
2557
2560
2555
2561
2554
2557
2555

3

3

3

นางธัญสร กิตติสมุทร์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์
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10.สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ.2558 ได้กาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรภายใน
5 ปี และให้ทันเพื่อเปิดใช้ในปีที่ 6 จึงเป็นเหตุให้สาขาวิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2562 เพื่อดาเนินการจัดทาร่างหลักสูตรฯ ทั้งนี้ข้อมูลในการปรับปรุงได้มาจากการประชุมรับฟัง ความ
คิดเห็ นจากผู้มีส่วนได้ส่วน เสียในการผลิตและใช้บั ณฑิ ต ได้แก่ ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ คณาจารย์
ผู้ส อน ศิ ษ ย์ เก่ า ศิ ษ ย์ ปั จจุ บั น และ นั ก ศึ ก ษาปั จ จุบั น เพื่ อจั ด ท าเป็ น ลัก ษณะพึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต จาก
หลักสูตรฯ เพื่อเปรียบเทียบกับคุณลัก ษณะของ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ในปัจจุบัน ว่าควรต้อง
เพิ่ ม เติ ม การเรีย นการสอน ความรู้ และทั ก ษะด้า นใดบ้ าง เพื่ อ ให้ ส ามารถท างานได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
นอกจากนี้ยังมีการประชุมทบทวนการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฯ ปัจจุบันว่ามีข้อดี ข้อจากัด
ข้อควรปรับปรุงอย่างไร โดยข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทางที่สาคัญ ใน การร่างหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2562
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวการณ์ในช่วงปัจจุบัน (พ.ศ.2562) ที่เป็นที่มาของแนวคิดสาคัญในการปรับปรุง หลักสูตร ในครั้งนี้
ได้แก่
1. การเปิดเสรีทางการค้าในระดับโลกและภูมิภาค อันเป็นแนวทางที่จะลดถึงอุปสรรคในการทาการค้า
ทั้ง ในภาคสิน ค้ า และบริก ารต่ างๆ ระหว่างประเทศ โดยส่ง เสริ ม ให้ นั กลงทุ น และบุ ค คลากรในนานาชาติ
สามารถเข้ามาลงทุนและดาเนินกิจการในประเทศไทยได้ ซึ่ง เป็นการสร้างโอกาสให้กับสินค้า และ บริการใน
ประเทศ เพื่อ ให้ สามารถเข้าไปด าเนิ น งานกิจ การในประเทศอื่น ๆ ที่ เป็ นคู่ สัญ ญา ดั ง เช่น การทาข้ อตกลง
ทางการค้ า และบริก าร ชุ ด ที่ 8 ของไทยในกรอบอาเซี ย น ส าหรับ สาขาสิ่ ง แวดล้ อ ม พลั ง งาน สถาปนิ ก
วิศวกรรมและการก่อสร้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อวงการธุรกิจก่อสร้างและการออกแบบภายในประเทศ
2. นโยบายภาครัฐ ได้ แ ก่ Thailand 4.0 เป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ เชิ ง นโยบาย ที่ เปลี่ ย นเศรษฐกิ จ แบบเดิ ม ไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เช่น
2.1 ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
2.2 เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
2.3 เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่าไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง
2.4 เปลี่ยนจากแรงงาน ทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง
ซึ่งปัจจัยสาคัญทั้ง 2 ประการ ได้นามาสู่การพัฒนานักศึกษาที่จะเป็นบุคคลากรของประเทศที่ มีความรู้
ความสามารถ และ ทั กษะขั้น สูง ในวิชาชีพ ทางสถาปัตยกรรมภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น
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11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในช่ ว งปี 2557-2561 เวลาการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร บริ บ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรมอั น เป็ น
สถานการณ์ที่นามาพิจารณามี 5 ประเด็นคือ
1. การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างทางด้ า นประชากรของประเทศไทย ที่ ก าลั ง เข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
(Aging society) อันมีผลกระทบมาจากนโยบายการคุมกาเนิดของช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น รวมถึงการพัฒ นา
ทางด้านการแพทย์ที่สามารถยืดอายุขัยเฉลี่ยของประชากรให้สูงขึ้น
2. การเกิดแนวคิด เรื่อง การปรับปรุง สภาพแวดล้อ มกายภาพให้ เหมาะสมกั บบุ คคลทุ กคน เด็ ก
ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้มีสามารถใช้งานและลดความเลื่อมล้า เพื่อให้ความเท่าเทียมกัน
3. ภาวะโลกร้อน อันมีผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก จึง นามาสู่ความพยายามที่จะรณรงค์ให้
ภาครัฐ เอกชน รวมถึง ประชาชนในการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่า เพื่อลดการผลิต หรือการใช้ทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือย
4. การอนุรักษ์ และสงวนรักษาวัฒนธรรม สังคม ของชุมชน-พื้นถิ่นต่างๆ ให้สามารถคงอยู่ได้ยั่งยืน
5. การใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในการติดต่อสื่อ สาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแบบไร้พ รมแดน ซึ่ง ส่ง ผลให้ เกิดพฤติ กรรมการทางาน
และจ้างงานที่มีความเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้จากประเด็นทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมานั้นเป็นสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีส่วนสาคัญ ใน
การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 (ต่อ) การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้ทันตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2558 และเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในข้อ 11.2 ในด้านการพัฒนาการแนวคิด
การออกแบบพื้นถิ่น ของไทยไปสู่ ในระดับสากล เพื่อทั นต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านองค์ความรู้ที่
เป็นไปตามบริบ ทของประเทศไทยและนานาชาติ เพื่ อสร้างความสามารถในการแข่ง ขันด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์กระบวนการออกแบบอย่างเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้างสรรค์ง านออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ภายในเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมในข้อ 11.3 ที่มีความสาคัญในการใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสมในการออกแบบ การบริหารงาน
ออกแบบ และการสร้างสรรค์ทางด้านสถาปัตยกรรมภายในต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นผู้นาในด้านอาหารและ
การท่องเที่ยว สู่สังคมการประกอบการ เพื่อก้าวเข้ าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่ง
ของพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีไว้ ดังนี้
1. จัด การศึ ก ษามุ่ งเน้ น วิ ชาชี พ บนพื้ น ฐานด้ านวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพ และมี
ความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคมศาสตร์สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
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3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนา
อาชีพสู่การแข่งขัน
4. ทานุบารุงสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นเพชรบุรี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม
และรักษ์สิ่งแวดล้อมบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (ถ้ามี)
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
1) หมวดวิช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เปิ ด สอนโดย คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะครุศ าสตร์
คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณ ะวิ ท ยาการจั ด การ คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะพยาบาลศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดย คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
หลักสูตรนี้ดาเนินการภายใต้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการจัดการเรียนการสอน และมีบุคลากรของคณะฯ เป็นผู้สอนและสนับสนุนงานวิชาการด้านต่างๆ
การบริ ห ารหลั ก สู ต รในด้ า นรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จะเป็ น การด าเนิ น งานโดยประสานงานกั บ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งการจัดอาจารย์
ผู้สอนที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ที่เหมาะสม
การบริห ารรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จะเป็น การดาเนินงานโดยประสานงานสานัก ส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็น ผู้พิ จารณาเปิดรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ส ามารถออกแบบงานสถาปั ต ยกรรมภายใน มี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญในงานสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นเพชรบุรีและสากล ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนา
ทักษะในด้านวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมภายใน
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
กระบวนการทํางานของอาชีพนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปลี่ยนไป แต่เดิมทําหน้าที่
เพียงจัดวาง ประดับ ตกแต่ง เติมเสริมภายในอาคารให้สวยดูดีน่าอยู่ แต่ในปัจจุบันนักออกแบบจําเป็นต้อง
เข้าใจทุกมิติของการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เทคโนโลยี ฯลฯ
เพราะทุ กองค์ประกอบนั้นเป็ นส่วนหนึ่ งในการออกแบบทั้งสิ้น ซึ่ งเป็นขั้นตอนการทํางานที่ละเอียดขึ้น
ครอบคลุมและขยายกว้างสู่สภาพแวดล้อมอื่นๆ มากขึ้น โดยเริ่มต้นการคิดจากภายใน จากตัวตนของผู้ใช้
ไปสู่พื้นที่ภายในห้อง ค่อยๆ ขยายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร ไปสู่ภายนอกอาคารตามลําดับ กระบวนการ
คิดซึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับพื้นที่ อาจกล่าวได้ว่าวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์ มีบทบาทและอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ คุณภาพชีวิตของประชากรจะดีเพียงใด
ขึ้นอยู่กับการจัดการสภาพแวดล้อมภายในอย่างเหมาะสมนั่นเอง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตสถาปนิกนักออกแบบตกแต่งภายในที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานสถาปัตยกรรม
ไทยพื้นถิ่นเพชรบุรีและสากล ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต สถาปนิ ก นั ก ออกแบบภายในที่ ทั ก ษะด้ า นการออกแบบและสร้ า งสรรค์
สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงสามารถก้าวไปสู่
การเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต
1.3.3 เพื่ อผลิตสถาปนิ กนั กออกแบบภายในที่ มีวิจารณญาณ สามารถคิดได้ อย่ างมีระบบ และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ รวมถึงทักษะในการใช้เหตุผลในแก้ปัญหาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในได้
อย่างเหมาะสม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาสถาปัตยกรรมภายใน) ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่ สกอ.
กําหนด
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพการณ์
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการนํา ความรู้
ด้านสถาปัตยกรรมภายในไป
ปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์
กํากับและติดตาม ประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร รายงาน
ผลการประเมิน หลักสูตร

กํากับและติดตาม ประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ

รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึงพอใจใน ด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทํางานโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับดี
สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
การสอนให้ทํางานบริการวิชาการ อาจารย์ในหลักสูตร
แก่องค์กรภายนอก
ปริมาณงานวิจัยของอาจารย์ใน
หลักสูตร

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มุ่ ง เน้ น ให้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในการประกอบวิ ช าชี พ สถาปนิ ก ภายใน
(Interior Architect) ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพของสภาสถาปนิก เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในงานสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นเพชรบุรีและสากล ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงทักษะในการ
ปฏิบัติวิชาชีพอื่นๆ และสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางด้านสถาปัตยกรรมภายในได้อย่างเหมาะสม
3.1 ตารางแสดงผลการเรียนรู้และสมรรถนะของนักศึกษาชั้นปีการศึกษาที่ 1 – 5
ชั้นปีการศึกษา

ผลการเรียนรูแ้ ละสมรรถนะ
ของนักศึกษาที่คาดหวัง

เครื่องมือวัด

นักศึกษาปีที่ 1

1. มี ทั กษะในการวาดภาพ ระบายสี และเทคนิ คอื่ นๆ
ตามความเหมาะสม เข้าใจความสัมพันธ์ของการใช้สี แสง
และเงา การจัดองค์ประกอบศิลป์ของผลงานที่ทําได้อย่าง
ถูกต้อง รวมไปถึงการนําเสนอผลงาน

1. ผลงานของนั กศึ กษาในรายวิช า
ดังต่อไปนี้
- วิชาภาพร่าง
- วิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์
- วิ ช าแนวคิ ด และเทคนิ ค วิ ธี ก าร
ออกแบบ
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ชั้นปีการศึกษา

ผลการเรียนรูแ้ ละสมรรถนะ
ของนักศึกษาที่คาดหวัง

เครื่องมือวัด

นักศึกษาปีที่ 1

2. สามารถออกแบบและนําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานสถาปัตยกรรมภายใน ได้แก่ ร้านค้าขนาดเล็ก เครื่อง
เรื อนต่ างๆ เฟอร์ นิ เจอร์ ลอยตั วขนาดเล็ ก ห้ องชุ ดพั ก
อาศัย บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก 1-2 ห้องนอน เป็นต้น

2. ผลงานออกแบบของนั ก ศึ ก ษา
จ า ก ก า ร ทํ า ง า น ใ น ร า ย วิ ช า
ดังต่อไปนี้
- วิ ช า พื้ น ฐ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมเบื้องต้น
- วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 1
3 . ผ ล งาน ก ารเขี ย น แ บ บ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษา และ ผลการทดสอบวั ด
ความรู้ในรายวิชา ดังต่อไปนี้
- วิชาการเขียนแบบเบื้องต้น
- วิ ช าโครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรม
ภายใน 1
4. ผลงานออกแบบของนักศึกษาใน
รายวิชาดังต่อไปนี้
- วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ
กราฟิก

3. สามารถอ่ านแบบและเขี ยนแบบ รวมถึงเข้ าใจเรื่อง
โครงสร้างของงานสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น ได้แก่
การเขียนผัง รูปด้าน รูปตัด การทําแบบขยาย การระบุ
สัญลักษณ์ต่างๆในแบบ และการระบุรายละเอียดวัสดุที่
ถูกต้อง

นักศึกษาปีที่ 2

4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์เพื่ องานออกแบบ
กราฟิ กได้ เช่น การออกแบบภาพนํ าเสนอผลงาน โบร
ชัวร์ โปสเตอร์ โลโก้ รวมถึงการออกแบบการจัดวางหน้า
หนั ง สื อ หรื อ นิ ต ยสาร เพื่ อ การทํ า Portfolio ของ
นักศึกษาในอนาคต
1. สามารถออกแบบและนําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานสถาปั ตยกรรมภายใน ได้ แก่ บ้ านพั ก อาศัย 2 ชั้ น
Luxury House บ้ านกึ่ งสํานั กงาน (Home Office) ที่
พักอาศัยเพื่อการพาณิชย์ (Shop House) และอาคาร
สาธารณะขนาดเล็กประเภทร้านค้าปลีก
2. สามารถอ่านแบบและเขียนแบบ รวมถึงเข้าใจเรื่อง
โครงสร้างของงานสถาปัตยกรรมภายในและงานระบบ
ประกอบอาคารของ อาคารประเภทบ้ านพั กอาศั ยได้
อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ การเขียนผัง รูปด้าน รูปตัด การทํา
แบบขยาย การระบุสัญลักษณ์ต่างๆในแบบ และการระบุ
รายละเอียดวัสดุ รวมถึงผังงานระบบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผังระบบไฟฟ้ าส่ องสว่าง ระบบไฟฟ้ ากํ าลั ง และระบบ
สุขาภิบาล
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบได้
ทั้งการเขียนแบบและขึ้นโมเดล 3 มิติ

1. ผลงานออกแบบของนักศึกษาใน
รายวิชาดังต่อไปนี้
- วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2
- วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 3
2. ผ ล งาน ก าร เขี ย น แ บ บ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษา และ ผลการทดสอบวั ด
ความรู้ในรายวิชา ดังต่อไปนี้
- วิ ช าโครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรม
ภายใน 2
- วิ ช าโครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรม
ภายใน 3
3 . ผ ล งาน ก ารเขี ย น แ บ บ แ ล ะ
ออกแบบของนักศึกษา ในรายวิชา
ดังต่อไปนี้
- วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยการเขี ย น
แบบและออกแบบสถาปั ต ยกรรม
ภายใน
- วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3 มิติ
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ชั้นปีการศึกษา
นักศึกษาปีที่ 2

นักศึกษาปีที่ 3

นักศึกษาปีที่ 4

ผลการเรียนรูแ้ ละสมรรถนะ
ของนักศึกษาที่คาดหวัง

เครื่องมือวัด

4. มี ค วาม รู้ ใน ด้ าน ป ระวั ติ ศ าส ต ร์ศิ ลป ะและ 4. ผลการทดสอบวั ด ความรู้ ในใน
สถาปั ต ยกรรม ซึ่ ง สามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในงาน รายวิชาดังต่อไปนี้
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในในรายวิชาอื่นๆได้
- วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะและ
สถาปัตยกรรม
1. สามารถออกแบบและนําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ 1. ผลงานออกแบบของนักศึกษาใน
งานสถาปัตยกรรมภายใน ได้แก่ อาคารสาธารณะขนาด รายวิชาดังต่อไปนี้
กลางประเภทสถานบริการด้านสุขภาพและศูนย์บริการ - วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 4
ต่างๆ เช่น Fitness and spa ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5
ศูนย์การค้า โรงแรมและอาคารสํานักงานลักษณะต่างๆ
อาคารพิพิธภัณฑ์ ศูนย์กีฬา เป็นต้น
2. มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในออกแบบเครื่องเรือน 2. ผ ล งาน ก าร เขี ย น แ บ บ ข อ ง
การเลื อกใช้ วั สดุ และเทคนิ คต่ างๆ รวมไปถึ งกระบวน นักศึกษาในรายวิชาดังต่อไปนี้
วิธีการผลิตและสร้างจริง ของผลงานการออกแบบเครื่อง - การออกแบบเครื่องเรือนและการ
เรือนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันของนักศึกษา
ปฏิบัติโรงงาน
3. มีความรู้ด้านวัสดุและวิธีการก่อสร้าง การออกแบบ 3. ผลการทดสอบวั ด ความรู้ แ ละ
งานระบบภายในอาคาร รวมถึงเทคโนโลยีการก่อสร้าง ผลงานออกแบบของนั ก ศึ ก ษาใน
ที่ มี ผ ลต่ อ การออกแบบงานสถาปั ต ยกรรมภายใน รายวิชาดังต่อไปนี้
สามารถนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นรายวิ ช างานออกแบบ - วิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้างในงาน
สถาปัตยกรรมภายในและวิทยานิพนธ์ต่อไปได้
สถาปัตยกรรมภายใน
- วิ ช าเทคโนโลยี อ าคารและการ
ก่อสร้าง
- วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 4
- วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5
4. มี ความรู้และทั กษะในด้ านสถาปั ตยกรรมไทย และ 4 . ผ ล ง า น ก า ร อ อ ก แ บ บ ข อ ง
สถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ นั ก ศึ ก ษาและผลการทดสอบวั ด
ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในในรายวิชาอื่นๆ ได้ ความรู้ ในรายวิชาดังต่อไปนี้
- วิชาสถาปัตยกรรมไทย
- วิชาสถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี
1. สามารถออกแบบและนําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ 1. ผลงานออกแบบของนักศึกษาใน
งานสถาปั ตยกรรมภายในของอาคารที่ มี ความซับซ้อน รายวิชาดังต่อไปนี้
ด้ า นพฤติ ก รรมการใช้ ง าน เช่ น Hospitality Design, - วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 6
Museum and Exhibition, Education Organization, - วิชาการวางผังโครงการ
Office, Entertainment Complex โดยการปรั บ ปรุ ง
อาคารเก่า หรือที่ว่างในย่านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านการทําธุรกิจได้
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ชั้นปีการศึกษา

ผลการเรียนรูแ้ ละสมรรถนะ
ของนักศึกษาที่คาดหวัง

เครื่องมือวัด

นักศึกษาปีที่ 4

2. มีทักษะและความรู้ความเข้าใจในด้านจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ และการบริ ห ารจั ด การงานก่ อ สร้ า งท าง
สถาปัตยกรรมภายใน รวมถึงทักษะด้านการคิดคํานวณ
เชิงตัวเลขในทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน การคํานวณ
เช่นการประมาณราคา และการก่อสร้าง ซึ่งมีประโยชน์
ที่ ส ามารถนํ า ไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง ในรายวิ ช าอื่ น ๆ รวมไปถึ ง
ภายหลั งจบการศึ ก ษาที่ นั กศึ กษาจบออกไปประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านสถาปัตยกรรมภายใน
3. มีความรู้และทั กษะในด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่ง
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในในรายวิชาอื่นๆได้

2. ผลการทดสอบวั ด ความรู้ ใ น
รายวิชา ดังต่อไปนี้
- วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและการ
บริ ห ารจั ด การงานก่ อ สร้ า งทาง
สถาปัตยกรรมภายใน

นักศึกษาปีที่ 5

4. มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการทําวิ ท ยานิ พ นธ์
สถาปัตยกรรมภายใน
1. มีความรู้ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฏี และ
ความรู้ อื่ น ๆ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาในการ
ปฏิบัติวิชาชีพจริง

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและจิตสํานึกต่อส่วนรวม
ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ตลอดจนมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

3. ผลงาน ก ารออ ก แบ บ ขอ ง
นั ก ศึ ก ษาและผลการทดสอบวั ด
ความรู้ในรายวิชา ดังต่อไปนี้
- วิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
4 . ผ ล ง า น วิ ท ย า นิ พ น ธ์
สถาปัตยกรรมภายในของนักศึกษา
1. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจใน
การปฏิบัติงานและความคิดเห็นจาก
สถานประกอบการที่นักศึกษาได้เข้า
ไป ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ
สถาปั ต ยกรรมภายในหรื อ สหกิ จ
ศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน
2. แบบประเมินจากการปฏิบัติงาน
จริงในด้ านความรับ ผิดชอบตนเอง
และสังคม องค์กร ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
รวม ทั้ งจ รรณ ย าบ รรณ ใน ก าร
ประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น
2 ภาคการศึกษาภาคปกติซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไป มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสาเร็จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หากต้องลงทะเบีย น
นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 7 (ภาคผนวก ซ)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 รับผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2.2.2 การคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาตามข้ อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ วยการจั ดการ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ) หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ ไม่เพียงพอ
2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มี การเรียนการสอนปรับเพื่อพื้นฐาน และอบรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา
2.4.2 สาขาวิชามีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานทักษะที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นในการเรียน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน โดยมี อาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ ทาหน้าที่ดูแล ให้คาแนะนาก่อนเปิดภาค
การศึกษา
2.4.3 จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะน าการวางเป้ า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
30
60
90
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-

2565
30
30
30
30
120
-

2566
30
30
30
30
30
150
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา/ค่าลงทะเบียน
(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (นักศึกษา)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เงินเดือน)
รวมรายรับ

2562
720,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
1,440,000 2,160,000 2,880,000 3,600,000

90,000
180,000 270,000 360,000 450,000
2,100,000 2,400,000 2,448,000 2,496,000 2,544,000
2,910,000 4,020,000 4,878,000 5,736,000 6,594,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) (ให้นาเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับงบแผ่นดินมาคิด)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการผลิต
นักศึกษาตามหลักสูตรนี้

2562
2,100,000
100,000
100,000
100,000
2,400,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2,400,000
100,000
100,000
100,000
2,700,000

2,448,000
100,000
100,000
100,000
2,748,000

2,496,000
100,000
100,000
100,000
2,796,000

2566
2,544,000
100,000
100,000
100,000
2,844,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
2,500,000 2,800,000 2,848,000 2,896,000 2,944,000
30
60
90
120
150
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จานวน 19,600 บาท/คน/ปี)

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก ( E – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่น (ระบุ).................................................................................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยฯ (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตร เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ซ)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

155

หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
119 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน
26 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาหลัก
38 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
21 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาสนับสนุน
18 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาเลือกสาขา มีรายละเอียดดังนี้
5.1) นักศึกษาที่เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ลงเรียน (ไม่น้อยกว่า) 12 หน่วยกิต
5.2) นักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาให้ลงเรียน (ไม่น้อยกว่า)
9 หน่วยกิต
6) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้
6.1) นักศึกษาที่เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องลงเรียนทั้งหมด 4 หน่วยกิต
6.2) นักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาจะต้องลงเรียนทั้งหมด
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร (เพิ่มเติมมาจาก คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ 8 ก.พ. 59)
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3-0-6)
Thai for Specific Purposes
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3-0-6)
Thai for Critical Thinking
1550100 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
1550101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
English for Daily Life
1550102 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (3-0-6)
English for General Situations
1550103 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
English for Workplace
1560101 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Basic Burmese
1560102 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Burmese for Communication
1570101 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Basic Chinese
1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Chinese for Communication
1590101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Basic Japanese
1590102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Japanese for Communication
1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Basic Korean
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Korean for Communication
หมายเหตุ

รายวิชา 1550100 ภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ
รายวิชา 1550101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 1550102 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 1550103 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการณ์ ให้มีระดับความยาก
ทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Human Behavior and Self Development
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
Life Skills for Personal Growth
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3-0-6)
Psychology of Peace and Reconciliation
1050104 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
Volunteer Spirit for Community Development
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Psychology of Communication
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
Ethics and Life Skills
1510102 ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)
Systematic Thinking Skills
1510103 มนุษย์กับการให้เหตุผล
3 (3-0-6)
Man and Reasoning
1520101 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy Skills
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1520103 การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
Creative Thinking
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
2010102 ช่างเมืองเพชร
3 (3-0-6)
Phetchaburi Artisan
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3 (3-0-6)
Aesthetics of Drama
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3-0-6)
Aesthetics of Music
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
2500099
2500100
2500102
2500103
2500104
2500105
2500106
2500108
2500109

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
King's Science and Sustainable Development
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
The Way of Life Sufficiency Economy
วิถีไทย
3 (3-0-6)
Thai Living
ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
The Citizenship
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
3 (3-0-6)
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
ASEAN Studies
สังคมน่าอยู่
3 (3-0-6)
Society Betterment
ประวัติศาสตร์อารยธรรม
History of Civilization

3 (3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2550101 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3-0-6)
Politics and Thai Government
2560101 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Laws in Daily Life
2560102 ธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
Good governance in operation
3560101 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Entrepreneurship for the Beginner
3560102 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (3-0-6)
Leadership and Teamwork
3560103 สมรรถนะบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมการมีงานทา
3 (3-0-6)
Personal competency for prepare having a job
3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Economics in Daily Life
3560504 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
Personal Financial Management
3600101 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction of E-Commerce
3600102 การรู้เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
Media Literacy
9740101 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิก
3 (3-0-6)
Culture and Tourisum in Asia-Pacific Context
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Our World, Science and Technology
4010702 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3 (3-0-6)
Science and Life
4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
Environment and Sustainable Development
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3-0-6)
Natural Disasters
4020101 เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Chemistry in Daily Life
4020102 เคมีและภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
Chemistry and Thai Wisdom
4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3-0-6)
Conservation Biology
4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
Plants for Life
4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Biotechnology in Daily Life
4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
4040102 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Thinking and Decision Making
4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ
3 (3-0-6)
Health Promotion
4070302 สุขภาพครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Health
4080101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (2-2-5)
Sports for Health Development
4080102 นันทนาการเพื่อทักษะชีวิต
3 (2-2-5)
Recreation for Life Skills
4080103 รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
3 (2-2-5)
Figure and Weight Control
4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (3-0-6)
Sports Science
4080105 ทักษะการว่ายน้าและความปลอดภัยทางน้า
3 (2-2-5)
Swimming Skill and Water safety
4090101 อาหารนานาชาติ
3 (2-2-5)
International Cookery
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2-2-5)
Information Technology and Communication
5000101 เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
Agriculture in Daily Life
5040601 เกษตรอินทรีย์
3 (2-2-5)
Organic Agriculture
5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2-2-5)
Pets Care for Recreation
5060601 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 3 (2-2-5)
Marine and Coastal Resources Management
for Sustainable Development
5060602 ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3 (3-0-6)
Aquatic Resources and Conservation
5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
Food Preservation in Routine Life
5070607 การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
3 (2-2-5)
Milk Products
5070613 ขนมเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2-2-5)
Dessert for Business
5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
Food for Health
5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2-2-5)
Beverage for Business
5520101 การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
Intellectual Property Management
5520102 มาตรฐานระบบคุณภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Basic Quality Standard
5530101 ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
Living in Digital World
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
5540602 พลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
Renewable Energy
5540603 การประหยัดพลังงาน
3 (3-0-6)
Energy Saving
5570103 ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Electrical Technology for Daily Life
5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
Intelligent Technology
5590101 การขับขี่ปลอดภัย
3 (2-2-5)
Safety Driving
5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Technology in Locality
7130401 การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3 (2-2-5)
Spreadsheet Software Application
7130402 การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3 (2-2-5)
Technology for Presentations
7130403 ดิจิทัลมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
Digital Multimedia
7130404 ความปลอดภัยทางไซเบอร์
3 (2-2-5)
Cyber Security
8010801 การช่วยฟื้นคืนชีพ
3 (3-0-6)
Cardiopulmonary Resuscitation
8010802 การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
3 (3-0-6)
Care for Disaster Victims
8010804 ชีวิตและสุขภาพ
3 (3-0-6)
Life and Health
8010805 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
3 (3-0-6)
National Health Security of Thai People
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า

119 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 26 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
5661301
5661302
5661101
5661102
5662303
5661111
5662103
5662006
5663305
5663110

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาพร่าง
2 (1-2-3)
Drawing and Painting
การจัดองค์ประกอบศิลป์
2 (1-2-3)
Composition Arts
พื้นฐานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น
3 (2-2-3)
Design Interior Architecture Fundamental
การเขียนแบบเบื้องต้น
3 (2-2-5)
Basic Drafting
ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม
2 (2-1-3)
History of Arts and Architecture
การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 (1-2-3)
Creative Thinking in Interior Architecture Design
เทคนิคการแสดงแบบ
3 (2-2-5)
Presentation Design Technique
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอผลงาน
3 (3-0-6)
Communicative English for Presentation
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
3 (2-2-5)
The Vernacular Architecture
สถาปัตยกรรมไทย
3 (2-2-5)
Thai Architecture

2) กลุ่มวิชาหลัก 38 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
5661502
5661311
5661103
5662104
5662105

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบ
3 (1-4-4)
Concepts and Techniques in Design
สถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี
3 (2-2-5)
Thai Phetchaburi Architecture
สถาปัตยกรรมภายใน 1
4 (1-6-5)
Interior Architecture 1
สถาปัตยกรรมภายใน 2
4 (1-6-5)
Interior Architecture 2
สถาปัตยกรรมภายใน 3
4 (1-6-5)
Interior Architecture 3
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รหัสวิชา
5663106
5663107
5664108
5665901

5665902

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
สถาปัตยกรรมภายใน 4
4 (1-6-5)
Interior Architecture 4
สถาปัตยกรรมภายใน 5
4 (1-6-5)
Interior Architecture 5
สถาปัตยกรรมภายใน 6
4 (1-6-5)
Interior Architecture 6
ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์รายละเอียดวิทยานิพนธ์ 2 (1-2-3)
สถาปัตยกรรมภายใน
Research Methodology and Thesis in Interior
Architecture Program Analysis
วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน
6 (0-12-6)
Thesis in Interior Architecture

3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 21 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
5662503
5663506
5663508
5664408
5661401
5662402
5662403

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
วัสดุและวิธีการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 (2-2-5)
Materials and Methods of Interior Architectural Construction
การออกแบบเครื่องเรือนและการปฏิบัติโรงงาน
3 (2-2-5)
Furniture Design and Work Shop
การออกแบบงานระบบภายในอาคาร
3 (2-2-5)
Building Systems for Interior Design
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง
3 (2-2-5)
Building and Construction Technology
Energy and Architecture Design
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
3 (2-2-5)
Interior Architectural Construction 1
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2
3 (2-2-5)
Interior Architectural Construction 2
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 3
3 (2-2-5)
Interior Architectural Construction 3

4) กลุ่มวิชาสนับสนุน 18 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
5662404

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบและออกแบบ
3 (2-2-5)
สถาปัตยกรรมภายใน
Computer Aided Design for Interior Architecture
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รหัสวิชา
5662405
5663407
5663405
5664201

5664514

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ
3 (2-2-5)
3D Computer Design
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก
3 (2-2-5)
Computer for Graphic Design
จิตวิทยามนุษย์ในสภาพแวดล้อม
3 (3-0-6)
Human Psychology and Environment
จรรยาบรรณวิชาชีพและการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
3 (2-2-5)
สถาปัตยกรรมภายใน
Professional Ethics and Interior Architecture
Construction Management
การวางผังโครงการ
3 (2-2-5)
Site Planning

5) กลุ่มวิชาเลือกสาขา 9 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
โดยนักศึกษาที่เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ลงเรียน (ไม่น้อยกว่า) 12 หน่วยกิต
และ นักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาให้ลงเรียน (ไม่น้อยกว่า) 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
5663109
5664407
5663304
5664512
5663306
5662112
5663113
5663509
5664513

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ
3 (2-2-5)
Design for The Aged Population and People with Disabilities
การออกแบบอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
Sustainable Design
การสารวจและอนุรักษ์
3 (3-0-6)
Survey and Conservation
สถาปัตยกรรมภายในร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Interior Architecture
ตกแต่งแบบไทย
3 (2-2-5)
Thai Decoration
การจัดนิทรรศการ
3 (2-2-5)
Exhibition
การออกแบบเวทีและฉาก
3 (2-2-5)
Design of Stage Scenery
สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3-0-6)
Interior Architecture Seminar
การถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม
3 (2-2-5)
Architectural Photography
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รหัสวิชา
5663408

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พลังงานและการออกแบบสถาปัตยกรรม
3 (2-2-5)
Energy and Architecture Design

6) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ แบ่งแผนศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
6.1 นักศึกษาที่เลือกเรียนฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ
รหัสวิชา
5664801
5664802

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน
1 (60)
Preparation for Field Experience in Interior Architecture
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
3 (400)
Field Experience in Interior Architecture

6.2 นักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
5664803
5664804

4 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การเตรียมสหกิจศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน
1 (60)
Preparation for Co-operative Education
สหกิจศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน
6 (600)
Co-operative Education

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลั กสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จหลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

……………
……………
5661301
5661302
5661102

เลือกหมวดศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดศึกษาทั่วไป
ภาพร่าง
การจัดองค์ประกอบศิลป์
การเขียนแบบเบื้องต้น
พื้นฐานการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น
แนวคิดและเทคนิควิธีในการ
ออกแบบ

5661101
5661502
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
2
2
3

3
3
1
1
2

0
0
2
2
2

6
6
3
3
5

3

2

2

5

3

2

2

5

14

10
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หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3

3
3

0
0

6
6

2

1

2

3

3
4
3

2
1
2

2
6
2

5
5
5

3

2

2

5

14

14

35
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ชั่วโมงเรียนรวม/สัปดาห์ = 24

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

……………
……………

เลือกหมวดศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดศึกษาทั่วไป
การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
เทคนิคการแสดงแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 1
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ
กราฟิก

5661111
5662103
5661103
5661401
5663407
รวม

21
ชั่วโมงเรียนรวม/สัปดาห์ = 28

28
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

……………
……………

เลือกหมวดศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดศึกษาทั่วไป
ประวัติศาสตร์ศิลปะ และ
สถาปัตยกรรม
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
นาเสนอผลงาน
สถาปัตยกรรมภายใน 2
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2
คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบและ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

5662303
5662006
5662104
5662402
5662404
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3

3
3

0
0

6
6

2

2

1

3

3

3

0

6

4
3

1
2

6
2

5
5

3

2

2

5

16

11
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ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
2
2
1
2
13

0
0
2
2
6
2
12

6
6
5
5
5
5
32

21
ชั่วโมงเรียนรวม/สัปดาห์ = 27

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

……………
……………
……………
5662404
5662105
5662403
รวม

เลือกหมวดศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกสาขา
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ
สถาปัตยกรรมภายใน 3
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 3

3
3
3
3
4
3
19
ชั่วโมงเรียนรวม/สัปดาห์ = 25

29
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

……………
……………
5663110
5663106

เลือกหมวดศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดศึกษาทั่วไป
สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมภายใน 4
วัสดุและวิธีการก่อสร้างในงาน
สถาปัตยกรรมภายใน
การออกแบบเครื่องเรือนและการ
ปฏิบัติโรงงาน

5662503
5663506
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3
4

3
3
2
1

0
0
2
6

6
6
5
5

3

2

2

5

3

2

2

5

13

12
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ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2
1
2
2
3
2
12

2
6
2
2
0
2
14

5
5
5
5
6
5
31

19
ชั่วโมงเรียนรวม/สัปดาห์ = 25

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

5661311
5663107
5663405
5663508
5663405
……………
รวม

สถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี
สถาปัตยกรรมภายใน 5
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง
การออกแบบงานระบบภายในอาคาร
จิตวิทยามนุษย์ในสภาพแวดล้อม
วิชาเลือกสาขา

3
4
3
3
3
3
19
ชั่วโมงเรียนรวม/สัปดาห์ = 26

30
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5663305
5664108

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
สถาปัตยกรรมภายใน 6
ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์
รายละเอียดวิทยานิพนธ์
สถาปัตยกรรมภายใน
การบริหารจัดการงานก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรมภายใน
การวางผังโครงการ

5665901
5664201
5664514
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
4

2
1

2
6

5
5

2

2

1

3

3

3

0

6

2
10

2
9

5
24

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0
3
3

12
0
12

3
15
ชั่วโมงเรียนรวม/สัปดาห์ = 19

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

5665902
……………
รวม

วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน
วิชาเลือกสาขา

6
3
9
ชั่วโมงเรียนรวม/สัปดาห์ = 15

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
12
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ปีการศึกษาที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5664801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษา
สถาปัตยกรรมภายใน
เลือกเสรี
เลือกเสรี
วิชาเลือกสาขา

หรือ
5664803
……………
……………
……………
รวม

หรือ
5664804
รวม

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

1

0

60

0

3
3
2
8

0
0
2
2/60

6
6
5
17

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

400

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

0

600
400
หรือ
600

3
3
3
10
ชั่วโมงเรียนรวม/สัปดาห์ = 11

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5664802

หน่วยกิต

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ภายใน
หรือ
สหกิจศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน

6
3
หรือ
6
ชั่วโมงเรียนรวม/สัปดาห์ = 0

0

0
0

หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาเลือกสาขา ในปีการศึกษาที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
รวมตลอดหลักสูตร 155 หน่วยกิต
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3.1.5 วิ ช าต่ อ เนื่ อ ง (Prerequisite) คื อ วิ ช าที่ ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นต่ อ เนื่อ งตามล าดั บ โดยที่
นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาลาดับต้นให้ได้เสียก่อนจึงลงทะเบียนเรียนวิชาลาดับต่อไปได้ ประกอบด้วยรายวิชา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา
5662104
5662105
5662106
5662107
5662108
5665901

5665902

5661402
5661403

รายวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architecture 2
สถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architecture 3
สถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architecture 4
สถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architecture 5
สถาปัตยกรรมภายใน 6
Interior Architecture 6
การวิเคราะห์รายละเอียด
วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
ภายใน
Thesis in Interior
Architecture Program
Analysis
วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
ภายใน
Thesis in Interior
Architecture

รหัสวิชา
Prerequisite 5661103

โครงสร้างสถาปัตยกรรม 2
Interior Architectural
Construction 2
โครงสร้างสถาปัตยกรรม 3
Interior Architectural
Construction 3

Prerequisite 5661401

Prerequisite 5662104
Prerequisite 5662105
Prerequisite 5662106
Prerequisite 5662107
Prerequisite 5662107

Prerequisite 5662108
5665901

Prerequisite 5661402

รายวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architecture 1
สถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architecture 2
สถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architecture 3
สถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architecture 4
สถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architecture 5
สถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architecture 5

สถาปัตยกรรมภายใน 6
Interior Architecture 6
การวิเคราะห์รายละเอียด
วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
ภายใน
Thesis in Interior
Architecture Program
Analysis
โครงสร้างสถาปัตยกรรม 1
Interior Architectural
Construction 1
โครงสร้างสถาปัตยกรรม 2
Interior Architectural
Construction 2
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รหัสวิชา
5664802

รายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน
Field Experience in
Interior Architecture

5664804

สหกิจศึกษาสถาปั ตยกรรม Prerequisite 5664803
ภายใน
Co-operative Education

3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก

รหัสวิชา
Prerequisite 5664801

รายวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ภายใน
Preparation for Field
Experience in Interior
Architecture
การเตรียมสหกิจศึกษา
สถาปัตยกรรมภายใน
Preparation for
Co-operative Education
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3.2 ชื่อ สกุล คุณวุฒิและตาแหน่งของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
ทาง
วิชาการ
1

นายเฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
คอ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)

นางธัญสร กิตติสมุทร์

อาจารย์

สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ศ.บ. (ออกแบบตกแต่งภายใน)

3

นางสาวจิตรา มีทองคา

อาจารย์

สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ศ.บ. (ออกแบบตกแต่งภายใน)

4

นางสาวจิตราพร ชัยเสริมวงศ์

อาจารย์

สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ศ.บ. (ออกแบบตกแต่งภายใน)

5

นางสาวภัทรวรรณ เอมกมล

อาจารย์

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม)
วท.บ. (สถาปัตยกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ศ.บ. (ศิลปะบัณฑิต สาขาออกแบบ
ตกแต่งภายใน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี
ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
พ.ศ.
2562 2563 2564 2565 2566
ที่จบ
2541

24

24

24

24

24

2560
2557

24

24

24

24

24

2560

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

2533

2555
2561
2554
2557
2555
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2

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน

2

นายศาสตรา ศรีวะรมย์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
คอ.บ. (สถาปัตยกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศ.บ. (ศิลปะไทย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

ปี
ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
พ.ศ.
2562 2563 2564 2565 2566
ที่จบ
2538
2530

24

24

24

24

24

2558
2555

24

24

24

24

24

35
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3.2.3 อาจารพิเศษ
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

1

ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ
อยุธยา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Phd. (Architecture)
M.Arch (Architecture)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

2

ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

M.Arch (Architecture)

3

นายทินกร รุจิณรงค์

สถ.ม. (ออกแบบ)
สถ.ม. (ออกแบบภายใน)
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

5

ชูเกียรติ ลิขิตปัญญารัตน์

MFA (Interior Design)
ศล.บ. (ออกแบบภายใน)

University of New South Wales
Sydney, Australia
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
University Of Colorado AT
Denver, USA
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
Domus Academy, Italy.
Virginia Commonwealth
University, USA
University of Detroit, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
Pratt Institute, New York, USA,
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี
ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
พ.ศ.
2562 2563 2564 2565 2566
ที่จบ
2540
2534

9

9

9

9

9

2538

9

9

9

9

9

2530
2551

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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4

นายปิติ เพชรดา

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
สถ.ม. (วิจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

2544
2529
2526
2523
2521
2527
2524
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)
บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง หลักสูตรจึงได้กาหนดให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 5 นักศึกษาทุกคนจะต้องออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ในสายวิชาชีพ ตามสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน และ
จะต้องได้รับการรับรองและประเมินผลในสมุดฝึกงานจากหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการ
หาก นักศึกษาผู้ใดที่ไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา หรือการประเมินผลการฝึกงาน
สาขาวิชาจะถือว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตร
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหาทางานได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
6. มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
1. ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีการศึกษาที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ทักษะ
1. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ภายใน
2. เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสถาปัตยกรรม
ภายใน
1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
โดยใช้เวลาฝึกงาน เป็นเวลาอย่างน้อย 400 ชั่วโมง
2. สหกิจศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน โดยใช้เวลาใน
การสหกิจศึกษา เป็นเวลาอย่างน้อย 600 ชั่วโมง

ชั้นปีที่
1

2

3

4

5
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิเคราะห์รายละเอียดวิทยานิพนธ์สถาปัต ยกรรมภายใน เป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัย คนเดียว เพื่อ
จั ด ท าข้ อ มู ล และสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางสถาปั ต ยกรรมภายใน การก าหนดแนวคิ ด และปรั ช ญาออกแบบ
การออกแบบงานสร้างสรรค์หรืองานสถาปัตยกรรมภายใน การใช้ตรรกะและเหตุผล การสรุป นาเสนอและ
อธิบายผลงาน ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแต่ละโครงงานจะต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อ และ
ประเมินผลงานโดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และนาเสนอข้อ มูลในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของตนเอง ซึ่ง
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างลุล่วง สามารถค้นคว้าหาข้อมูล และ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูล มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย เพื่อนาเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้
อย่ า งเหมาะสม สามารถประยุ กต์ ใ ช้ ท ฤษฏีก ารออกแบบ รวมถึ ง ทฤษฏี ที่ เกี่ ยวข้อ งมาใช้ ใ นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในในโครงการวิทยานิพนธ์ของตนเองได้อย่างมีระบบ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
5.3.2 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 การวิเคราะห์รายละเอียดวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน
5.4.2 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน
รวมทั้งสิ้น

2 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ
- กาหนดชั่วโมงการสอน เนื้อหาการบรรยาย เกณฑ์การประเมิน และกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา
และช่วงเวลาประเมินผลสาหรับวิชาการวิเคราะห์รายละเอียดวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน
- ให้นักศึกษาจัดทาหัวข้อ โดยผ่านการให้คาปรึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในวิชาการวิเคราะห์
รายละเอียดวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน
- ให้นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
- กาหนดเกณฑ์การประเมิน และกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา และช่วงเวลาประเมินผลสาหรับ
วิชาวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน
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5.6 กระบวนการประเมินผล
- ประเมินผลจากการนาเสนองานอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา (ส่วนของการนาเสนอข้อมูล
ส าหรั บ รายวิ ช าการวิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ดวิ ท ยานิ พ นธ์ ส ถาปั ต ยกรรมภายใน และผลงาน
การออกแบบรวมถึงความก้าวหน้าสาหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน) และประกอบ
กับการประเมินผลจากเล่มวิทยานิพนธ์
- การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาประจาสัปดาห์
- การประเมินผลการนาเสนอผลงานขั้นสุดท้ายจะดาเนินการโดยตัวแทนของกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ และน าผลการประเมิ น เข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ รั บ รองผล
ในแต่ละครั้ง
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้น ให้นักศึกษาเรียน
ในตนเอง
ด้ ว ย ต น เอ งแ ล ะ ก าร เรี ย น เป็ น ก ลุ่ ม ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการเรี ย นการสอนที่ ส ามารถสร้ างความ
รั บ ผิ ด ชอบและความมี วิ นั ย ในตนเอง รวมไปถึ ง
สภาวะผู้นาในการทางานเป็นกลุ่ม
ด้านบุคลิกภาพ
หลักสูต รมุ่ งให้นั กศึกษามีความรู้ ความสามารถใน
เชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้
ทางด้านสั ง คมศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์ งาน
สถาปัตยกรรมภายในโดยมีการจัดการเรียนการสอน
โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการทางานออกแบบ
การพัฒนากระบวนความคิดในการออกแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มี ก ารเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมที่ มุ้ ง เน้ น ให้
นัก ศึ ก ษา มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เคารพในลิข สิ ท ธิ์
ของงานออกแบบของผู้ อื่ น ซึ่ ง เป็ น จรรยาบรรณ
วิชาชีพที่สาคัญด้านการออกแบบ
2. การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปก าหนดมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและการ
ปฏิบัติงานมีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
4) มีศลี ธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

41
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ
ฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตากรุณา
และความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ
2. ทักษะทางความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนามาประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อนื่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง
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2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่
กาหนดของแต่ละรายวิชา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลายจากสถานที่จริงและสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ทา
รายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดย
ใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
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4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมทักษะ
การอยู่ในสังคม
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรีย นรู้ด้ านทั กษะในการวิ เคราะห์ เชิงตั ว เลข การสื่อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
โอกาสและวาระ
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกาหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติ นาไปใช้แก้ปัญหา
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5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้มีมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
4) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในองค์รวม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ในการสอนที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม สาหรับคุณธรรม เสียสละ
ซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งจรรณยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมควบคุม และการสร้างให้
นักศึกษามีจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรม โดยหลักสูตรจะใช้ลักษณะของการสอดแทรก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
1) การมีวินัย และการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม หลักสูตรจะใช้
กลยุทธ์ในแต่ละวิชาได้มีการกาหนดข้อปฏิบัติและกฎระเบียบในการเรียนการสอน การส่ง
งาน เพื่อให้ นักศึกษาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการมีวินัยในการเรียน รวมถึงให้นักศึกษา
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
2) การช่วยเหลือเกื้อกูลและความเสียสละ หลักสูตรจะใช้กลยุทธ์ของกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมโดยจัดให้มีระบบพี่รหัส –น้องรหัส ซึ่งจะเป็นระบบแบบไม่เป็นทางการในการดูแล
ระหว่างพี่ และน้อง เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความรักสามัคคีและการให้ การเสียสละระหว่างกันให้เกิดขึ้น
ในหลักสูตร
3) จรรยาบรรณวิชาชีพ จะบรรจุไว้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
4) การมีจิตสานึกต่อสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมใน
องค์รวมจะเป็นการสอนโดยผ่านการเรียนการสอนในรายวิชา หรือ กิจกรรมต่างๆ ของ
หลักสูตร
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) หลักสูตรมีการทดสอบโดยการสัมภาษณ์ รวมถึงการสอดแทรกคาถามในการทาโครงการ
ออกแบบและการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งหลักสูตรจะทาการประเมินด้วยคาถามในระหว่าง
การสอบในการนาเสนอโครงการออกแบบและการสอบวิทยานิพนธ์
2) หลักสูตรมีการตรวจสอบการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ที่นักศึกษานามาใช้ในการทา
โครงการออกแบบและวิทยานิพนธ์ หรือ เอกสารรายงานระหว่างเรียนของหลักสูตร
3) หลักสูตรมีการประเมินแบบไม่เป็นทางการ โดยใช้การสังเกตการณ์จากอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
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2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาชีพ
2) นักศึกษาสามารถบูรณาการโดยนาความรู้ในศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถค้นคว้าหาข้อมูล และนาหลักการ ทฤษฏี และความรู้อื่นๆ เข้ามาวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบเพื่อสร้างแนวทางและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
หลัก สู ต รจะใช้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนใน 4 รู ป แบบ โดยขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะและเนื้ อ หารายวิช าที่
อาจารย์ผู้สอนจะนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้
1) การสอนและพัฒนานักศึกษา โดยใช้การสอนด้วยการบรรยายเพื่อให้ความรู้เชิงทฤษฎี
2) การสอนแบบเชิงปฏิบัติการ โดยกาหนดกิจกรรมในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน หรือศิลปะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนา
ทักษะทางด้านวิชาชีพและ กระบวนความคิดออกแบบเชิงสร้างสรรค์
3) การสอนแบบศึกษาดูงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงทางการศึกษาสภาพแวดล้อม เพื่อให้
นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากบริบทพื้นที่ว่างและบรรยากาศจริง ซึ่งนาไปสู่การสร้างความ
เข้าใจในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในได้อย่างเหมาะสม
4) การสอนแบบมอบหมายงานให้ค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ต่าง ๆ เป็นผู้แนะนาและให้คาปรึกษา
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
หลักสูตรมีการประเมินผลคะแนนของนักศึกษา จากการสอบ การปฏิบัติงาน การนาเสนอหรือ
จัดทาโครงงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งแสดงผลลัพธ์เป็นคะแนนเกรดแก่นักศึกษาแต่ละ
คน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง รวมถึงมีความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยบูรณาการความรู้
ในหลาย ๆ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ออกแบบและสร้างสรรค์ตามกระบวนการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน
2) สามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากจินตนาการใหม่ๆ ในการนาไปใช้แก้ไขปัญหาในการ
ออกแบบที่มีความซับซ้อนให้มีความสอดคล้องในด้านประโยชน์ใช้สอย ความงามและ
เทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อนาเสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีเหตุผล
3) มีทักษะความรู้ความสัมพันธ์ของมิติทางเรขานิเทศที่สามารถแสดงที่ว่างและรูปทรง
4) มีกระบวนการทางความคิดและการทางานอย่างเป็นระบบ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
หลักสูต รจะใช้ก ลยุทธ์ในการสอนที่มุ่ งเน้ นการให้นัก ศึกษาได้ฝึก ปฏิบั ติการแสวงหาความรู้
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบจากการปฏิบัติง านออกแบบสร้างสรรค์ในรายวิชาต่างๆ
ของหลักสูตร
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3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
หลั ก สู ต รท าการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการสั ง เกตจากกระบวนคิ ด วิ เคราะห์ และ
แนวความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ จากผลงานในการปฏิบัติของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1) มีภาวะในการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี สามารถการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ วิเคราะห์การลาดับ
ความสาคัญ และแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2) มีความสามารถในด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร หรือข่าวสารให้เกิดความรับรู้ และสร้าง
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
3) มีผู้ที่มีความรับผิดชอบตนเองและสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หลักสูตรจะใช้กลยุทธ์การสอนในลักษณะสอดแทรกในการ
ปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา โดยฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี จากการปฏิบัติงานกลุ่ม การ
สั ม มนา และน าเสนอความคิ ด เห็ น ในชั้ น เรี ย น ที่ ต้ อ งมี บ รรยากาศของการท างานร่ ว มกั น หรื อ การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
หลักสูตรจะทาการการประเมินผลทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยการประเมินจากการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น การปฏิบัติงานกลุ่ม การสัมมนา และนาเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในได้อย่างเหมาะสม
2) มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อนามาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์
3) มีทักษะทางการสื่อสารและสามารถถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการเสนอผลงาน ทั้งในด้าน
การพูด การเขียน และการใช้ภาษาภาพให้ผู้อื่นเกิดการรับรู้รวมถึงมีความเข้าใจได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) หลักสูตรจะใช้การสอนในลักษณะที่เป็นรายวิชาเฉพาะสาหรับวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบและเขียนแบบ รวมถึงการจัดกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดพัฒนาทักษะและความชานาญแก่นักศึกษา
2) หลักสูตรมีการสอดแทรกในการเรียนในรายวิชา และกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติใน
ด้านการคานวณ เช่นการประมาณราคา และการก่อสร้าง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้าน
การคิดคานวณเชิงตัวเลขในทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
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3) มีการฝึกการปฏิบัติในการสืบค้นเชิงบูรณาการเข้ากับการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการ
มอบหมายให้นักศึกษาได้จัดทารายงาน หรือจัดทาโครงการออกแบบ โดยนักศึกษาจะต้อง
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรมีการประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข จากการประเมินในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
เช่ น รายวิช าโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรม และทั ก ษะด้ านการสื่ อ สารได้ ป ระเมิ น จากการประมวล
ความคิดในการถ่ายทอดเป็นงานด้านเอกสาร หรือคาพูดในการนาเสนอผลงานทางวิชาการ หรืองาน
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน และความสามารถจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา
ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ จะประเมินจากความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
เพื่อมาใช้ในการเรียนของนักศึกษา
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายในได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มี
กระบวนการคิดและทาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหลักและเหตุผลให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจ ซึ่งต้องคานึงถึงความเหมาะสมต่อบริบทต่าง ๆ ทั้ง
คนและสภาพแวดล้อม รวมถึงสามารถนาเสนอแนวคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้
6.2 กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และฝึกฝนทักษะในการ
นาเสนอผลงาน
6.3 กลยุทธ์การประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้เรียน
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ รวมถึงการสัมภาษณ์สถาน
ปฏิบัติการ เป็นต้น

(ร่าง) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )
รายวิชา\ผลการเรียนรู้
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
1550100 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1550101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
1550102 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
1550103 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
1560101 ภาษาพม่าเบื้องต้น
1560102 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
1570101 ภาษาจีนเบื้องต้น
1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1590101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
1590102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
1050104 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต
1510102 ทักษะการคิดเชิงระบบ
1510103 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
1520101 ทักษะการรู้สารสนเทศ
1520103 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
2010102 ช่างเมืองเพชร
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี

50

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2500099 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
2500102 วิถีไทย
2500103 ความเป็นพลเมือง
2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2500105 เพชรบุรีศึกษา
2500106 อาเซียนศึกษา
2500108 สังคมน่าอยู่
2500109 ประวัติศาสตร์อารยธรรม
2550101 การเมืองและการปกครองไทย
2560101 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
2560102 ธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน
3560101 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3560102 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3560103 สมรรถนะบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อม
การมีงานทา
3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3560504 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3600101 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

3600102 การรู้เท่าทันสื่อ
9740101 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบท
เอเชีย-แปซิฟิก
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

                      

4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                      

4010702 วิทยาศาสตร์กับชีวิต

                      

4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

                      

4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

                      

4020101 เคมีในชีวิตประจาวัน

                      

4020102 เคมีและภูมิปัญญาไทย

                      

4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

                      

4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต

                      

4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน

                      

4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

                      

4040102 การคิดและการตัดสินใจ

                      

4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ

                      

4070302 สุขภาพครอบครัว

                      

4080101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
                      

4080103 รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก

                      

4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา

                      

4080105 ทักษะการว่ายน้าและความปลอดภัยทางน้า

                      

4090101 อาหารนานาชาติ

                      

4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน

                      

4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                      

5000101 เกษตรในชีวิตประจาวัน

                      

5040601 เกษตรอินทรีย์

                      

5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
5060601 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5060602 ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์

                      

5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน

                      

5070607 การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

                      

5070613 ขนมเพื่อการประกอบธุรกิจ

                      

5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ

                      

5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
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4080102 นันทนาการเพื่อทักษะชีวิต

53

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
                      

5520102 มาตรฐานระบบคุณภาพเบื้องต้น

                      

5530101 ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล

                      

5540602 พลังงานทดแทน

                      

5540603 การประหยัดพลังงาน

                      

5570103 ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน

                      

5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ

                      

5590101 การขับขี่ปลอดภัย

                      

5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น

                      

7130401 การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ

                      

7130402 การใช้เทคโนโลยีการนาเสนองาน

                      

7130403 ดิจิทัลมัลติมีเดีย

                      

7130404 ความปลอดภัยทางไซเบอร์

                      

8010801 การช่วยฟื้นคืนชีพ

                      

8010802 การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ

                      

8010804 ชีวิตและสุขภาพ

                      

8010805 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย

                      

หมายเหตุ สาหรับผู้สอนรายวิชาใด ๆ จาเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องนาไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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5520101 การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1) มี คุ ณ ธ รรม จ ริ ย ธรร ม
เสีย สละ ซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต และ
เป็ น ผู้ มี มี จ รรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
2) เค ารพ แล ะป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบและข้อบั งคับ ต่า ง
ๆ ขององค์กรและสังคม
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รั บ ผิ ด ชอบทั้ งต่ อ ตนเองและ
สังคม
4) มีจิตสานึกความรับผิดชอบ
ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมในองค์รวม

1) นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ แ ละ
ความเข้ า ใจหลั ก การและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของ
สาขาวิชาชีพ
2) นักศึ กษาสามารถบู รณา
การโดยนาความรู้ในศาสตร์
ห รื อ ส า ข า วิ ช า อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3) สามารถค้นคว้าหาข้อมูล
และนาหลักการ ทฤษฏี และ
ความรู้อื่นๆ เข้ามาวิเคราะห์
อย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ สร้ า ง
แนวทางและแก้ไขปัญหาใน
การป ฏิ บั ติ วิ ช าชี พ อย่ า ง
เหมาะสม

1) สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง
รวมถึงมีความเข้าใจอย่างเป็น
เหตุ เป็ น ผล โดยบู ร ณาการ
ความรู้ ใ นหลายๆ ศาสตร์ ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง เพื่ อ น า ม า ใช้
ออกแบบและสร้างสรรค์ตาม
กระบวนการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมภายใน
2) สามารถคิ ด สร้ า งสรรค์
ผลงานที่เกิดจากจิ นตนาการ
ใหม่ ๆ ในการน าไปใช้ แ ก้ ไ ข
ปั ญ หาในการออกแบบที่ มี
ค วา ม ซั บ ซ้ อ น ให้ มี ค วา ม
สอดคล้องในด้านประโยชน์ใช้
สอย ความงามและเทคโนโลยี
อื่นๆ เพื่อนาเสนอแนวทางใน
การแก้ ไ ขได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมและมีเหตุผล
3) มี ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้
ความสัมพันธ์ของมิติทางเรขา
นิ เทศที่ ส ามารถแสดงที่ ว่ า ง
และรูปทรง
4) มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
ความคิดและการทางานอย่าง
เป็นระบบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ เ ทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ ร ว ม ไป ถึ ง
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อ ง
ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมภายในได้
อย่างเหมาะสม
2) มีทั ก ษะในการวิเคราะห์
เชิ ง ตั ว เลขเพื่ อ น ามาแก้ ไ ข
ปั ญ ห า ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์
3) มี ทั ก ษะทางการสื่ อ สาร
และสามารถถ่ายทอดความรู้
ในรู ป แบบการเสนอผลงาน
ทั้งในด้านการพูด การเขียน
และการใช้ภาษาภาพให้ผู้อื่น
เกิ ด การรั บ รู้ ร วมถึ ง มี ค วาม
เข้าใจได้

6. ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
1) นั ก ศึ ก ษาส าม ารถ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง า น
สถาปั ตยกรรมภายในได้
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ มี
กระบวนการคิ ดและท า
อ ย่ างเป็ น ร ะบ บ โด ย
อาศัยหลักและเหตุผลให้
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม
ต้ อ งก า ร ทั้ งท า ง ด้ า น
กายภาพและจิ ต ใจ ซึ่ ง
ต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
เหมาะสมต่อบริบทต่าง ๆ
ทั้งคนและสภาพแวดล้อม
รวมถึ งสามารถน าเสนอ
แนวคิ ด ให้ อ อกมาเป็ น
รูปธรรมได้
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1. คุณธรรมและจริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มี ภ าวะในการเป็ น ผู้ น า
และผู้ตามที่ดี สามารถการ
ท า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ได้
วิ เค ร า ะ ห์ ก า ร ล า ดั บ
ความส าคั ญ และแก้ไ ขข้ อ
ขัดแย้งโดยใช้ห ลักธรรมาธิ
บาล
2) มี ค วามสามารถในด้ า น
ทั ก ษะการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
หรื อ ข่ า วสารให้ เกิ ด ความ
รับ รู้ และสร้ างความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง
3) มี ผู้ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ตนเองและสังคม ตลอดจน
มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4





































































































































































































































































































































1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
1
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กลุ่มวิชาพื้นฐาน
5661301 ภาพร่าง
5661302 การจัดองค์ประกอบศิลป์
5661101 พื้นฐานการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น
5661102 การเขียนแบบเบื้องต้น
5662303 ประวัติศาสตร์ศิลปะและ
สถาปัตยกรรม
5661111 การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
5662103 เทคนิคการแสดงแบบ
5662006 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
การนาเสนอผลงาน
5663305 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
5663110 สถาปัตยกรรมไทย

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
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2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
1

56

กลุ่มวิชาหลัก
5661502 แนวคิดและเทคนิควิธีในการ
ออกแบบ
5661311 สถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี
5661103 สถาปัตยกรรมภายใน 1
5662104 สถาปัตยกรรมภายใน 2
5662105 สถาปัตยกรรมภายใน 3
5663106 สถาปัตยกรรมภายใน 4
5663107 สถาปัตยกรรมภายใน 5
5664108 สถาปัตยกรรมภายใน 6
5665901 ระเบียบวิธีวิจัยและการ
วิเคราะห์รายละเอียด
วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
ภายใน
5665902 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
ภายใน

1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

1. คุณธรรมและจริยธรรม
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
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2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
1

57

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
5662503 วัสดุและวิธีการก่อสร้างในงาน
สถาปัตยกรรมภายใน
5663506 การออกแบบเครื่องเรือนและ
ปฏิบัติโรงงาน
5663508 การออกแบบงานระบบภายใน
อาคาร
5664408 เทคโนโลยีอาคารและการ
ก่อสร้าง
5661401 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 1
5662402 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 2
5662403 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 3

1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

1. คุณธรรมและจริยธรรม
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
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2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
1

58

กลุ่มวิชาสนับสนุน
5662404 คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบ
และออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน
5662405 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3 มิติ
5663407 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ
กราฟิก
5663405 จิตวิทยามนุษย์ใน
สภาพแวดล้อม
5664201 จรรยาบรรณวิชาชีพและการ
บริหารจัดการงานก่อสร้าง
ทางสถาปัตยกรรมภายใน
5664514 การวางผังโครงการ

1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

1. คุณธรรมและจริยธรรม
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
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2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

59

กลุ่มวิชาเลือกสาขา
5663109 การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุและผู้
พิการ
5663404 คอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการแสดง
งานสถาปัตยกรรมภายใน
5664407 การออกแบบอย่างยั่งยืน
5663304 การสารวจและอนุรักษ์
5664512 สถาปัตยกรรมภายในร่วมสมัย
5663306 ตกแต่งแบบไทย
5662112 การจัดนิทรรศการ
5663113 การออกแบบเวทีและฉาก
5663509 สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
5664513 การถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม
5663408 พลังงานและการออกแบบ
สถาปัตยกรรม

1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

1. คุณธรรมและจริยธรรม
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ
5664801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
5664802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน
5664803 การเตรียมสหกิจศึกษา
สถาปัตยกรรมภายใน
5664804 สหกิจศึกษาสถาปัตยกรรม
ภายใน

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

















































































































































1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

60
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดประเมินผลการศึกษาและสําเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
2.1.1 หลักสูตรมีการสอบวัดผลในกลางภาคและปลายภาค ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีในการวัดผลของ
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
2.1.2 มีการประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษาได้มีการปฏิบัติงาน ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติเพื่อ
ทวนสอบความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎีและทักษะในเชิงปฏิบัติ
2.1.3 คะแนนสอบ หรือระดับคะแนนในรายวิชาต่าง ๆ จะเป็นการวัดสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน
2.1.4 กรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมทบทวน การวัดผลในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรเพื่อ
ประเมินการทวนสอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรทําการประเมินจากการวิจัยภาวะความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตร
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ)
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และปรัชญาของหลักสูตรด้วยการจัดทําโครงการพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้
อาจารย์ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนจากการเป็นผู้ให้ความรู้ มุ่งเน้นการสร้างองค์
ความรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การทํางานร่วมกันและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีบูรณาจากจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วตลอดจนสร้างจิตสํานึกของความเป็นครู
ในการเอาใจและพัฒนานักศึกษา โดยการเตรียมการอาจารย์ใหม่ หลักสูตรจะดําเนินการใน 2 รูปแบบคือ
1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ที่เกี่ยวข้องโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร แนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามข้อบังคับระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. การปฏิบัติงานด้านการสอนในช่วงเริ่มต้น จะจัดให้อาจารย์ผู้สอนที่ทําการสอนมาก่อนเป็น
อาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อช่วยชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เพื่อเป็น
การถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
หลักสูตรมีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
2.1.1 ส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ด้วยการทํา
วิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผลของการทําวิจัยในชั้นเรียนสร้างการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ
2.1.2 พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ด้วยการส่งเสริมให้ได้ฝึกการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2.1.3 ส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ดังนี้
1. การทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดการประเมินผล ผ่านการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาข้อดี และข้อเสีย เพื่อยกระดับและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดการประเมินผลของหลักสูตร
2. มุ่งเน้นการให้ความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยของหลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 มีการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ เช่น การ
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การพัฒนาเทคนิคการสอน
การพัฒนาความรู้ของนักศึกษา เป็นต้น
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2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามถนัดหรือความสนใจ เช่น
การประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าฟังบรรยายพิเศษฯ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของวงการวิชาการ และวิชาชีพ
2.2.3 หลักสูรมีการควบคุมและติดตามผลในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อรักษามาตรฐานของการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ด้วยการจัดตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
2.2.4 หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนทํางานวิจัย ตามความเชี่ยวชาญ หรือความสนใจ เพื่อ
พัฒนาทักษะในการวิจัย
2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบให้สําเร็จอย่างมีคุณภาพ
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กําหนดไว้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากอาจารย์ประจําหลักสูตร มีภาระหน้าที่
ในการบริห ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ทั้ งนี้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทั้ ง 5 คน มี
คุณสมบัติตามที่ ระบุ ดังนี้ 1) มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์กําหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ทางหลักสูตร
มีการพิจารณาและจัดทํา มคอ.7 เพื่อนําผลที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนปรับปรุง หลักสูตร และมีการจัดทํา
วิจัยเพื่อค้นหาคุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตจากผู้ที่ผลิตการศึกษา และใช้งาน บัณฑิต ในปีแรกที่มี
บัณฑิตสําเร็จการศึกษา เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆรอบ 6 ปีการศึกษา
1.3 หลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ข้อ ดังนี้
1.3.1 กําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ทบวนและติดตาม รวมถึงการปรับปรุงเพื่อการดําเนินการของหลักสูตร
1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/ หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.3 และ/ หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
1.3.4 มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ/ หรือรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ/ หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.3.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
1.4 ดําเนินการตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545
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2. บัณฑิต
2.1 เป็ นผู้ ที่ มี ความรู้ ความสามารถทั กษะด้ านการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมภายใน และงาน
ออกแบบอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุนทรียภาพ พฤติกรรม ความต้องการ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจได้
2.2 มี ทั ก ษะทางด้ า นปั ญ ญา ความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ สามารถสร้ า งสรรค์ ผ ลงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในที่เป็นเหตุเป็นผล มีความเชิงคิดสร้างสรรค์ และอาจสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่สอดคล้องกับพฤติกรรม ความต้องการ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจได้
2.3 มีทักษะในด้านการบริหารจัดการการก่อสร้างและสามารถต่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
2.4 มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจบริ บ ททางสั ง คม วั ฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ นํ า มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายในที่เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน
2.5 มีความรู้และความสามารถด้านทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล รวมถึงการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ สามารถรับฟังข้อมูลเพื่อสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
2.6 เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและจิ ต สํ า นึ ก ต่ อ ส่ ว นรวม ตลอดจนมี จ ริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
3. นักศึกษา
หลั กสูต รมี กระบวนการรับ นั ก ศึก ษา และการเตรียมความพร้อมก่อ นเข้ารับ การศึ ก ษา การให้
คําปรึกษาทางด้านวิชาการ การแนะแนว การคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษา รวมถึงผลของความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา ดังนี้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลักสูตรมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ข้อ ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป ได้แก่ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง เป็นผู้ไม่
เคยมีความประพฤติเสียหารร้ายแรง ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่ง
สังคมรังเกียจ มีคุณสมบัติอื่นตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและหรือหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
2. คุณ สมบั ติเฉพาะทาง ได้แ ก่ เป็ นผู้ มี ค วามรู้ความสามรถทั กษะทางด้ านศิ ล ปะ และ
ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน รวมทั้งมีทักษะความถนัดทางศิลปะและ
การออกแบบที่ เป็ น พื้ น ฐานของการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมภายใน คุ ณ สมบั ติ ต่ างๆ ที่ ได้
กําหนดนั้นเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ทําให้นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนวิชาต่างๆ จนสามารถ
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรได้
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา หลักสูตรฯ ดําเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้
1) ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือ
2) ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรมีระบบกลไกเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน
เพื่อวางแผนการดําเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา และมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ให้แก่อาจารย์ประจําในหลักสูตร
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3.3 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ การแนะแนว การคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษา
หลั ก สู ต รมี ร ะบบกลไกเกี่ ย วกั บ การดู แ ลให้ คํ า ปรึ ก ษาด้ า นวิ ช าการ และการแนะแนวแก่
นักศึกษา เพื่อให้มีแนวโน้มของอัตราการคงอยู่ รวมถึงอัตราในการสําเร็จการศึกษา ดังนี้
3.3.1 การกําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดระบบ
และกลไกในการดูแลให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และการแนะแนวกับนักศึกษา
3.3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ใน
หลักสูตรเป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกิน
ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คําปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะ และ/หรือ มหาวิทยาลัย
3.3.3 การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแลในแต่ละชั้นปี
อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแลของตน เพื่อให้คําปรึกษาและแนะนําใน
เรื่องที่ข้องเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือช่วยหารือในแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษาต่อไป
3.3.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษา
จะเป็นผู้กําหนดวันและเวลาที่ให้นักศึกษาเข้าพบ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถนัดหมายวัน
และเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอคําปรึกษาได้
4. อาจารย์
4.1 ระบบกลไกการรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและ
ระเบียบของ สกอ. รวมถึงเกณฑ์ระเบียบของสภาวิชาชีพ จากนั้นจึงสํารวจจํานวน
อาจารย์ที่ปรึกษาประจําหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะเกษียณหรือ
ลาออก เพื่อวางแผนอัตรากําลังในอนาคต
4.1.2 หากอัตรากําลังไม่เพียงพอ หลักสูตรจะดําเนินการเพื่อเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่ม
ต่อคณะ /และมหาวิทยาลัยตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.1.3 หลักสูตรมีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยการสัมภาษณ์ และ/หรือ
กระบวนการพิจารณาอื่นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ประเมิน
4.1.4 มอบหมายให้อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีประสบการณ์ให้คําแนะนําเกี่ยวกับจัดการ
เรียนการสอน รวมถึงการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ข้องในหลักสูตร
4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีประชุมวางแผนการดําเนินงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ประจําหลักสูตร โดยมีระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
4.2.1 มีการจัดโครงการอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิคการสอน
การวัดผลการประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบวิธีปฏิบัติงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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4.2.2 มีการจัดโครงการอบรมด้านการทําวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ประจําให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพ
ที่ดีของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
4.2.3 กําหนดให้อาจารย์ประจําได้จัดทําแผนเพื่อพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นรวมทั้งการทําผลงานวิชาการ หรืองานวิจัย และมีการควบคุมกํากับให้อาจารย์
ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้
4.2.4 มีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะ หรือมหาวิทยาลัย ใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ การทําวิจัย และการทําผลงานทางวิชาการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบด้วย การสํารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ภาวการณ์ มีงานทําของบัณฑิต การสํารวจความพึงพอใจ
ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อนําผลมาใช้ในการออกแบบปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการ
จัดทําและปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ
ประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ วางแผนในการกํ า หนดอาจารย์ ผู้ ส อนประจํ า รายวิ ช า โดยพิ จ ารณาจากความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ได้รับผิดชอบเป็นหลัก เสนอ
แผนการเรี ย นการสอนใน แต่ ล ะรายวิ ช าแก่ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา
รายละเอียดของรายวิชา และแนวทางการประเมินผลผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการ
บูรณาการระหว่างรายวิชาและกิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจนโครงการบริการวิชาการ การทํ านุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้กําหนดไว้ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การประเมิ น ผู้ เรีย น อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจะทํ าหน้ าที่ กํ ากั บ ดู แ ลควบคุ ม ระบบกลไก
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร เพื่อเป็นไปตาม
กรอบ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการกําหนดเกณฑ์การประเมิน ระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชา
ที่เปิดสอน ภายใน 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา จะต้องดําเนินการจัดทํา
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.5 ของรายวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ภายใต้การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะฯ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของหลักสูตร ใช้สถานที่ของคณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีความพร้อมด้านทรัพยากร ตามข้อมูลแสดงความพร้อมของทรัพยากร
การเรียนการสอน ตํารา หนั งสืออ้างอิง เอกสาร อุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้ องปฏิ บัติการ ห้องสมุด
สื่ออิเลคทรอนิกส์รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1.1 ตารางรายการครุภัณฑ์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายการ
เก้าอี้อาจารย์
เก้าอี้สํานักงาน
เก้าอี้ประชุม
เก้าอี้เรียนคอมพิวเตอร์
เก้าอี้นั่งเขียนแบบ
ที่นั่งฟังบรรยายพร้อมโต๊ะแบบแยกชุด
เก้าอี้โถงทางเดิน
ม้านั่งวาด
ที่นั่งฟังบรรยายพร้อมโต๊ะแบบติดกัน
โต๊ะอาจารย์
โต๊ะทํางานอาจารย์
โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง
โต๊ะเขียนแบบ
โพเดียมบรรยาย
โต๊ะโถงทางเดิน
โต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตู้ล็อคเกอร์
ตู้ 3 ลิ้นชักเก็บของใต้โต๊ะแบบมีล้อเลื่อน
ชั้นวางแบบ
แท่นวางฟุ่น
Partition รูปตัวแอล
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Officejet 7612
หุ่นโครงกระดูกใหญ่
เครื่องพิมพ์แบบและเอกสารขนาด A1 HP

หน่วยนับ
4 ตัว
5 ตัว
6 ตัว
20 ตัว
64 ตัว
4 ชุด
12 ตัว
30 ตัว
12 ชุด
4 ตัว
5 ตัว
1 ตัว
60 ตัว
1 ตัว
3 ตัว
20 ตัว
3 ตู้
4 ตัว
5 ตู้
16 ตัว
10 ตัว
5 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
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6.1.2 ตารางรายการตํารา หนังสืออ้างอิง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อหนังสือ-ตํารา
หลักการเขียนแบบเบื้องต้น
ระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์
การวางผังบริเวณกับการวิเคราะห์
ระบบน้ําใช้น้ําทิ้งในอาคาร
การติดตั้งวัสดุกระกอบอาคาร
AUTODESK REVIT
THESIS IN ARCHITECTURE
การวิเคราะห์ข้อมูลสน.โปรแกรมสถิติ
คุณภาพสภาพแวดล้อมภายใน
การออกแบบเอกลักษณ์ในองค์กร
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
การออกแบบภายในศูนย์การค้า
เฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น
เฟอร์นิเจอร์ก้าวหน้า
เฟอร์นิเจอร์ 3
การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
แสงสว่างและความร้อน
ความรู้พื้นฐานทางวิจิตรศิลป์
วิวัฒนาการของการวางแผนเมือง
การบริหารโครงการ
การเขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
เทคโนโลยีทางอาคารและวัสดุก่อสร้าง
การิวเคราะห์โครงการสถาปัตยกรรม
ระเบียบวิธีการวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ป.ตรี
และป.โท
ระบบไฟฟ้าในอาคาร
ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
ระบบสุขาภิบาล
การออกแบบนิทรรศการ
โปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรมสน.
การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 1
การอนุรักษ์อาคารเก่าชุมชนดั้งเดิมของไทย
การวิเคราะห์การออกแบบสน.
แนวคิดทางทัศนศิลป์ 2
แนวคิดทางทัศนศิลป์

ชื่อผู้จัดทํา
ผศ.เอกพษ์ จุลเสนีย์
รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
รศ.พรพรรณ ชิณพงษ์
รศ.ธีรมน ไวโรจนกิจ
รศ.สุพัฒน์ บุณยฤธิกิจ
รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
ผศ.โอชกร ภาคสุวรรณ
ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฎอินทร์
รศ.กฤษฎา อินทรสถิตย์
รศ.อรรถพร เพชรานนท์
รศ.อรรถพร เพชรานนท์
รศ.อรรถพร เพชรานนท์
รศ.บุญสนอง รัฒนาสุนทรากุล
รศ.บุญสนอง รัฒนาสุนทรากุล
อ.ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์
ผศ. กฤติยา ตระกูลธิวากร
รศ.ประสิทธิ์ สุไลมาน
รศ.น้ําอ้อย สายหู
ผศ.กรินทร์ กลิน่ ขจร
รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
อ.ภาษิต เลนิวา
รศ.จันทนี เพชรานนท์
รศ.สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ
อ.ปริญญา ชูแก้ว
อ.วีรยุต ขุ้ยศร
ผศ.ดร.บุษยมาศ นันทวัน
ผศ.ดร.บุษยมาศ นันทวัน
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6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 คณะ/สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจําปีในการจัดหาทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน ตํารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเลคทรอนิคส์
6.2.2 คณะ/สาขาวิชาให้อาจารย์ผู้สอนได้เสนอความต้องการทรัพยากร เพื่อการจัดหาและ
นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
6.2.3 อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตอบแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนาหลักสูตร / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพ
หลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดําเนินการ (ลําดับที่ 1-5) (ตัว) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี

ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566 2567
/
/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5
11

5
11

5
8

5
9

5
9

5
10
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เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ
(ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมาย
ไม่ น้ อ ยกว่ า 80% ของตั ว บ่ งชี้ ร วม โดยพิ จ ารณาจากจํ า นวนตั ว บ่ งชี้ บั ง คั บ และตั ว บ่ ง ชี้ ร วมในแต่ ล ะปี
การศึกษา
ปีการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
2567

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 และบรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้
รวม 8 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และบรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้
รวม 9 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้
รวม 9 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้
รวม 10 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 และบรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 และบรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน การประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนจะดําเนิน จาก
การทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียน ในช่วงสิ้นภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน การประเมินทักษะของอาจารย์
ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน จะใช้การประเมินในลักษณะ บูรณการ ดังนี้
1.2.1 แผนกลยุทธ์การสอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.2.2 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียน ในช่วงสิ้นภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่
2.1 นักศึกษาที่กําลังเรียนในหลักสูตร และ ที่จบจากหลักสูตรไม่เกิน 5 ปี
2.2 อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ ที่สอนในรายวิชาต่างๆของหลักสูตร
2.3 ผู้ใช้บัณฑิต โดยจะประเมินครั้งแรกหลังจากมีผู้จบการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกําหนดตัวชี้วัดจากวัตถุประสงค์และรายละเอียดของหลักสูตร
3.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กําหนด และ
มีการติดตามผลเป็นระยะ
3.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประเมินจุดอ่อนที่ไมได้เป็นไปตามตัวชี้วัด เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการดําเนินการต่อไป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จะทําประเมินการดําเนินงานและการติดตามผลเป็นระยะ
ตลอดเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อสรุปข้อดีและจุดอ่อนของหลักสูตร
4.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีการวางแผนการดําเนินงานตามผลลัพธ์ที่ได้จากหมวดที่ 4
เพื่อหาแนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้มีการทําวิจัยตลาดการใช้บัณฑิต เพื่อค้นหาความต้องการ
เพิ่มเติมจากการติดตามผล เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรในระยะ 5
ปีถัดไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
1540201

1540202

1540203

1550100

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
การฝึ กและพั ฒ นาทั กษะการใช้ ภาษาไทยเพื่ อการฟั งการพู ด การอ่ านและการเขี ย นให้
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การแปลความ การ
ตีความ และการขยายความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ เขียน และการใช้สื่อประสมในทาง
วิ ช าการในการนํ าเสนอผลการสื บ ค้ น โดยเน้ น กระบวนการทั ก ษะสั ม พั น ธ์ ท างภาษา
จริยธรรมในการใช้ภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ ต่าง ๆ โดยเน้นการพูด
การเขี ย นในโอกาสต่ างๆ การพู ด แสดงความคิ ด เห็ น การเจรจาทางธุ ร กิ จ การเขี ย น
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับ
สารจากการฟั ง และการอ่านสามารถนําสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
นําเสนอได้ การฟังเพื่อจับใจความ การฟังเพื่อการวิเคราะห์ การฟังเพื่อการตีความ การ
ฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ การอ่าน
เพื่ อ การตี ค วาม และการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ การสื่ อสารในสั งคมออนไลน์ แ ละ
สถานการณ์จริง
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้ คํ า ประโยค และไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษเบื้ อ งต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะนําตนเองและผู้อื่น การตอบคําถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
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รหัสวิชา
1550101

1550102

1550103

1560101

1560102

1570101

1570102

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
English for Daily Life
การพั ฒ นาทั กษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคํา การเรียงลําดับคํา รูปแบบประโยคในกาลพื้นฐาน เพื่อใช้ใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (3–0–6)
English for General Situations
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ในสถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ คุ้ น เคยและไม่ คุ้ น เคย การใช้ คํ าศั พ ท์ สํ า นวน และโครงสร้า ง
ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (3–0–6)
English for Workplace
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย การใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและ
มีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ
ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ฝึ ก ทั ก ษะพื้ น ฐานการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ย นภาษาพม่ าในระดั บ ต้ น และศึ ก ษาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาพม่า ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาพม่ า เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใช้คําศัพท์ สํานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอ่านภาษาจีนกลางด้วยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน) การอ่านออก
เสียงที่ถูกวิธีและเป็นมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝึกท่องจําบทสนทนาและอ่านข้อความสั้นๆ และเขียนประโยค
พื้นฐานโดยใช้รูปแบบโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจําวัน โดยใช้คําศัพท์ สํานวน และรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1590101

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Japanese
เรียนรู้ระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการฟัง การพูด สํานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอ่านและเขียนคําศัพท์
และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได้
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
สํานวนภาษาและรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสม
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Korean
เรียนรู้ตัวอักษรเกาหลี ระบบการออกเสียงและรูปแบบการผสมคํา ฝึกทักษะด้านการฟัง
พูด อ่าน และเขียน คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดย
ใช้ คํ า ศั พ ท์ สํ า นวน และรู ป แบบประโยคได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมในเชิ ง สั ง คมและ
วัฒนธรรม

1590102

1620101

1620102

หมายเหตุ

รายวิชา 1550100 ภาษาอังกฤษเบื้ องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ
รายวิชา 1550101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิ ช า 1550102 ภาษาอั ง กฤษในสถานการณ์ ทั่ ว ไป ให้ มี ร ะดั บ ความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 1550103 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการณ์ ให้ มีระดั บ ความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
1050101

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

6 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา
จิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา และจริ ย ธรรม ปรั ช ญาในการศึ ก ษาตน การพั ฒ นาตนและ
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทํางานเป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง และการ
เสริมสร้างสุขภาวะ
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รหัสวิชา
1050102

1050103

1050104

1050213

1510101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบทักษะชีวิตในด้านส่วน
บุคคล ครอบครัว ด้านสังคม เพื่อให้เกิดความสมดุลในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขแบบ
ยั่งยืน
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของการสร้างสันติภาพใน โลกยุคใหม่ สันติภาพ
ในทั ศนะของนักจิตวิทยา แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวกับความรุ่นแรงจากภั ย
อันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะผู้นําและการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ การ
เตรี ย มชี วิ ต เพื่ อ การอยู่ ในสั งคมอย่ า งสั น ติ สุ ข วิ ถี ท างสู่ สั น ติ ภ าพและการสร้ า งความ
สมานฉันท์ รวมทั้งการประยุกต์หลักศาสนาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
3 (3–0–6)
Volunteer Spirit for Community Development
แนวคิดและหลักของจิตอาสา จิตอาสาในมิติของการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจ
เกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อพัฒ นาชุมชน การนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานเพื่อพั ฒ นา
ชุมชน การปฏิบัติจริงในการดําเนินงานของกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร
โครงสร้างขององค์ การที่ สั ม พั น ธ์กั บ ประสิ ท ธิภ าพของการสื่ อสาร ผลกระทบของการ
สื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ
รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่
เกิ ดขึ้ น ในองค์การ ได้แ ก่ การประชาสัม พั น ธ์ด้วยหลักจิตวิท ยา การบริหารจัดการกั บ
ข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมและทักษะชีวิต ความเข้าใจและชีวิตตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการดําเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และ
ใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาปัญญา
และแก้ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒ นาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อการดํารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีสันติสุข
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รหัสวิชา
1510102

1510103

1520101

1520103

2010101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systematic Thinking Skills
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ วิธีการในการคิดเชิงระบบ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ
การคิดสังเคราะห์เชิงระบบ การคิดประเมินเชิงระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ บนพื้นฐานที่ว่าแต่ละสิ่งล้วนเป็นหนึ่งหน่วยระบบ และมีความเป็นระบบในสิ่ง
เหล่านั้น ความสามารถในการคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
มนุษย์กับการให้เหตุผล
3 (3–0–6)
Man and Reasoning
ความเป็นมาและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับการใช้เหตุผล ความสําคัญและประโยชน์ของ
การใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยาลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผลการประเมินการอ้าง
เหตุ ผ ล ข้ อ บกพร่ อ งของการใช้ เ หตุ ผ ลวิ ธี ก ารคิ ด และการใช้ เ หตุ ผ ลตามหลั ก
พระพุทธศาสนาการคิดอย่างสมเหตุสมผลและมีวิจารณญาณในการดําเนินชีวิตของตนเอง
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคม
ทักษะการรู้สารสนเท
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
ได้แก่ การกําหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ ทักษะ
การค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศ และการนําเสนอสารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการ
อย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3–0–6)
Creative Thinking
ความหมาย ความสําคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ หลักการ วิธีการและเทคนิคในการคิด
เชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาและส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์
วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดแบบสร้างสรรค์ การสร้างต้นแบบที่ได้จากการคิดเชิง
สร้างสรรค์
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ การ
พัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป์ รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของ
งานทัศนศิลป์ในโลกศิลปะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ์ ความรู้สึกและ
จิตใจของตนเองให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่า ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อก้าวทันโลกใน
ปัจจุบันและอนาคตต่อไป
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รหัสวิชา
2010102

2050101

2060101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ช่างเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวัติงานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชร
คติ สั ญ ลั ก ษณ์ คติ ค วามเชื่ อ ภู มิ ปั ญ ญาและเอกลั ก ษณ์ ในการสร้างงานช่ างเมื อ งเพชร
ทฤษฏี แ ละการฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะงานช่ า งเมื อ งเพชร ความซาบซึ้ ง ในงานช่ า ง และฝึ ก
สร้างสรรค์ผลงานทางช่าง
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
นทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ การรับรู้ความงามทางธรรมชาติ ความสําคัญ ที่มา ลักษณะ
และชนิดการแสดงของไทย สากล ที่มีต่อวิถีชีวิตไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์ท้องถิ่น
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะ
ทางนาฏศิลป์
สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงทั้งดนตรีไทยดนตรีสากล และดนตรีอาเซียน ผ่าน
ประสบการณ์ตรง เพื่อนําไปสู่สุนทรียภาพและการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดําเนิน
ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะทางดนตรี

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
2500099

2500100

6 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
King's Science and Sustainable Development
พระราชประวัติ พระราชอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน แนวคิด และ
หลักการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนา เน้นการทํางานบูรณาการแบบองค์รวมกับภาคีเครือข่าย สร้างชุมชน
ต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนําองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน
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รหัสวิชา
2500102

2500103

2500104

2500105

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่น
ฐาน สถาบันทางสังคมไทย ความหลากหลายทางชาติพันธ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่
ส่งเสริมการปรับตัว และการดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
สังคมไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
ความเป็นพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
แนวคิดการเป็นพลเมืองที่ดี การเป็นพลโลกที่ดี ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาททางสังคม เข้าใจ
ในบทบาทของสถาบั น ต่ าง ๆ ทางสั งคม ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย เครารพหลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น ดํารงชีวิตด้วยความไม่
ประมาท มีประโยชน์ และเห็นคุณค่าต่อสังคมใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาใน
สถานที่ จ ริ ง ซึ่ งแสดงออกถึ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและผู้ อ่ื น รวมทั้ งตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของโลก
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร์ ประวัติศ าสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิทธิพล
ของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผ ลต่อวัฒ นธรรม สังคม ศิล ปวัฒ นธรรม วิถีชีวิต
ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ ่น อาหาร และแหล่ง ท่อ งเที ่ย ว ศึก ษาโครงการอัน เนื ่อ งมาจาก
พระราชดําริในเพชรบุรี ปัญหาและการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการ
แก้ปัญ หาทางสังคม แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดวัฒ นธรรมและ
ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี
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อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Studies
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของประชาคมอาเชี ย น กลไกและกฎบั ต รอาเชี ย น วิ สั ย ทั ศ น์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคม
อาเซี ย น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จอาเซี ย นและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้ ม และทิ ศ
ทางการเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม วัฒ นธรรม ประวัติ ศ าสตร์ การปรับ ตั วภายในชุ ม ชน
อาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รวมตั ว ของชุ ม ชนอาเซี ย น การสื่ อ สารระหว่ า งวั ฒ นธรรม การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การนําเสนอแนวคิด การ
พัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม
สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
เสริมสร้างความเข้าใจในสถานภาพ บทบาท และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณค่าของนักศึกษา
ที่มี ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาสังคม
สร้ างจิต สํ านึ ก ต่ อ ส่ วนรวม เคารพกฎระเบี ย บของสังคม ประพฤติ ตนให้ เหมาะสมต่ อ
กาลเทศะ มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และจิตอาสาเพื่อ
สังคม ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาในสภาพที่เป็นจริงทั้งสถานการณ์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไขปัญหา การจัดทําโครงงานเพื่อแก้ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์อารยธรรม
3 (3–0–6)
History of Civilization
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความเป็ น มาของอารยธรรมสมั ย โบราณเมโสโปเตเมี ย อี ยิ ป ต์ จี น
อิ น เดี ย กรี ก โรมั น อารยธรรมสมั ย กลาง การฟื้ น ฟู ศิ ล ปะวิ ท ยาการ ซึ่ ง นํ า ไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของโลกสมัยใหม่
การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
พื้นฐานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ใช้ในประเทศไทย
การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา สมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุง
ธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง และภายหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครองจนถึงในปัจจุบัน ความเป็นมาของอํานาจ ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์
สาธารณะ คุณ ค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
พลเมือง และระบบการบริหาราชการไทยในปัจจุบัน
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กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์
และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจําวัน
ธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน
3 (3–0–6)
Good governance in operation
แนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ปัญหา สาเหตุของการต่อต้าน การทุจริตและคอรัปชั่น ระบบและกลไกการตรวจสอบการ
ทุจริตและคอรัปชั่น นโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงาน
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ
ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดําเนินการของธุรกิจ
ขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การมี
วิสัยทั ศ น์ ในการพั ฒ นาองค์ กรธุรกิ จ คุ ณ ลักษณะของการเป็ นผู้ ป ระกอบการที่ ประสบ
ผลสําเร็จ การเป็นผู้ประกอบการ โดยการรวมกลุ่มกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสําคัญของผู้นําและภาวะความเป็นผู้นํา รูปแบบของผู้นํา บทบาทของ
ผู้นําและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นํา การพัฒ นาบุคลิกภาพสําหรับผู้นํา
ทักษะการทํางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน
สมรรถนะบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมการมีงานทํา
3 (3–0–6)
Personal competency for prepare having a job
แนวคิดและหลักของการมี งานทํา การเตรียมความพร้อมสมรรถนะของบุคคลในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการมีงานทํา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้ได้งานทํา การสอบและสัมภาษณ์
งาน การเขียนประวัติย่อและการสมัครงานทางอินเทอร์เน็ต
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เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์ ปั จ จั ย กํ า หนดอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของสิ น ค้ า
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสําคัญ ของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และไม่
สมบูรณ์ หลักการคํานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการ
คลั ง การค้ า และการเงิ น ระหว่ า งประเทศในดุ ล การชํ า ระเงิ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเป้าหมายของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วน
บุคคล งบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินสําหรับที่อยู่
อาศัย การบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จําเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล
การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การออมและการลงทุนของ
บุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือช่วยบนเว็บสําหรับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชําระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทดลองประกอบธุ ร กิ จ โดยใช้ พ าณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์
การรู้เท่าทันสื่อ
3 (3–0–6)
Media Literacy
ความสํ าคั ญ ของการรู้เท่ าทั น สื่ อ ในบริบ ทสั งคมข้ อ มู ล ผลกระทบจากสื่ อ ทั ก ษะและ
องค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคม
ในรูปแบบต่าง ๆ
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิก
3 (3–0–6)
Culture and Tourisum in Asia-Pacific Context
ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒ นธรรม วัฒ นธรรมกับการท่องเที่ยว ความ
เป็นมา ของการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การจัดการวัฒ นธรรมเพื่อการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒ นธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิกอย่างยั่งยืน
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โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้าน
พลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร
และอุ ต สาหกรรมการเกษตร ทั ก ษะในการคิ ด วิเคราะห์ สามารถเข้ าใจปั ญ หาและใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ได้
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของ
สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์
ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และ
แก้ปัญหาในชีวิตได้
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสําคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรั พ ยากร เทคโนโลยี ใ นการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั ก ษะการสร้ า ง
นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณ์ปัจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุ
และบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตราย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทําความสะอาด
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสําอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์
ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่าง
ถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น
เคมีและภูมิปัญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรู้ เกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาไทยด้ า นต่ า ง ๆ การดื่ ม การกิ น หรื อ การ
แก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมี
ในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์ ความ
งามและการดํารงชีวิต
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ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลั ก การและทฤษฎี ท างชี ว วิ ท ยาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุ รักษ์ การรบกวนและ
โครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์ การออกแบบ และการจัดการ
พื้นที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์ รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความสําคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
ต่าง ๆ ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจําวัน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้
ในการชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ และคณิตศาสตร์
ประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ความคิ ด สร้างสรรค์ การคิ ด เชิ งระบบ การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เ หตุ ผ ล กระบวนการตั ด สิ น ใจ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ กํ า หนดการเชิ ง เส้ น และการนํ า มา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
การสร้างเสริมสุขภาวะ
3 (3–0–6)
Health Promotion
ความสําคัญของสุขภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ การกําเนิดและ
พัฒนาการของชีวิต การวางแผนครอบครัว การคุมกําเนิด ปัญ หาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อาหารกั บ สุ ข ภาพ การประเมิ น ภาวะโภชนาการ การอ่ า นฉลากโภชนาการ อาหาร
ปนเปื้ อ น หลั ก การใช้ ย าและสมุ น ไพร วิ ธี แ ละหลั ก การออกกํ า ลั งกายเพื่ อ สุ ข ภาพให้
เหมาะสมกับวัย การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ การ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและทักษะชีวิต
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สุขภาพครอบครัว
3 (3–0–6)
Family Health
ความหมาย ความสํ าคั ญ ของสุ ข ภาพครอบครัว การเลื อ กคู่ ค รอง บทบาทหน้ าที่ ข อง
สมาชิกในครอบครัว การวางแผนครอบครัว พัฒนาการในแต่ละวัย การดูแลสุขภาพทุก
ช่วงวัย ปัญหาครอบครัวและแนวทางการป้องกันแก้ไข สุขภาพจิตครอบครัว การสร้าง
ครอบครัวคุณภาพ
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (2–2–5)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลังกาย
การว่ายน้ําและการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับ
วัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจาการเล่นกีฬา ทักษะการเล่น กติกาการ
แข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภท
เดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ
นันทนาการเพื่อทักษะชีวิต
3 (2–2–5)
Recreation for Life Skills
ความหมาย ความสํ าคั ญ ประโยชน์ แ ละขอบข่ายของกิ จ กรรมนั น ทนาการ การเลื อ ก
กิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนํากิจกรรมนันทนาการ
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน การเป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททาง
สั ง คมในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนั น ทนาการ การกิ จ กรรมนั น ทนาการ สํ า หรั บ ตนเอง
ครอบครัว และสั งคม ฝึ ก ทั ก ษะการทํ างานเป็ น ที ม และทั ก ษะความเป็ น ผู้ นํ า กิ จ กรรม
นันทนาการ
รูปร่างและการควบคุมน้ําหนัก
3 (2–2–5)
Figure and Weight Control
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปร่างของมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับน้ําหนักที่เหมาะสม ความสัมพันธ์
ระหว่างน้ํ าหนั ก ตั ว ที่ เหมาะสมกั บ สุ ข ภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารให้
พลังงานต่อการควบคุมน้ําหนักตัว การคํานวณน้ําหนักตัวที่เหมาะสม การคํานวณพลังงาน
ที่ร่างกายต้องการ การกําหนดอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารเพื่อการลดน้ําหนัก การ
กําหนดโปรแกรมการออกกําลังกายการออกกําลังกายเพื่อการควบคุมน้ําหนัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (3–0–6)
Sports Science
มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา บทบาทที่สําคัญของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการ
ออกกําลังกายและการเล่นกีฬา รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาในแต่ละสาขา ได้แก่ สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร์การกีฬา
โภชนาการกีฬ า สั งคมวิท ยาการกี ฬ า จิต วิท ยาการกี ฬ าวิท ยวิธีท างการกีฬ า และการ
จัดการการกีฬา ฝึกทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

88
รหัสวิชา
4080105

4090101

4100904

4120101

5000101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะการว่ายน้ํา และความปลอดภัยทางน้ํา
3 (2-2-5)
Swimming Skills and Water safety
ทฤษฎีของความปลอดภัยทางน้ํา ทักษะและเทคนิคกรช่วยชีวิตคนตกน้ําในลักษณะต่างๆ
ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ช่วย การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา การเอาตัวรอดจากภัยทางน้ํา ฝึก
ทั ก ษะการว่ า ยน้ํ า และเทคนิ ค ของกี ฬ าว่ า ยน้ํ า การว่ า ยน้ํ า ท่ า ต่ า งๆ การเสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพทางกายเพื่ อ การเล่ น กี ฬ าว่ า ยน้ํ า อุ ป กรณ์ การเก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ กติ ก า
ระเบียบมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ชมที่ดีและความปลอดภัย
อาหารนานาชาติ
3 (2–2–5)
International Cookery
ความสําคัญของอาหารกลุ่มประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจําชาติอาเซียน วิธีการประกอบอาหารขั้น
พื้นฐานสําหรับอาหารที่เป็นที่นิยม ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน
การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจําวัน หลักการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค
และความเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อ
รักษาโรคหรืออาการเบื้องต้นที่พบได้บ่อย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านความ
งาม โดยประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยและสุคนธบําบัด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
องค์ ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การทํารายงานการสร้างตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน
การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง
ฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูล ประมวลผลคํา ตารางการ
คํานวณ และการนําเสนอผลงาน
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อ
นันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้
ดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
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เกษตรอินทรีย์
3 (2–2–5)
Organic Agriculture
ความหมาย ความสําคัญและแนวทางในการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ และการจัดการ
ดินในแนวทางการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ เทคนิคการทําและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ
หลักการทําไร่นาสวนผสม วัสดุธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ในการเกษตร การควบคุม
ศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสําคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธ์ของ
สัตว์ หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตว์เลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณ์ การเลี้ยงสัตว์
อาหารและการให้อาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค เพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดภัย
และความเพลิดเพลินรวมถึงการบําบัดโรคของมนุษย์ด้วยสัตว์เลี้ยง
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3 (2–2–5)
Marine and Coastal Resources Management for Sustainable
Development
ลักษณะและองค์ประกอบของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล การกําหนดเขตทาง
ทะเลและชายฝั่ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรทางทะเลและพื้ น ที่ บ ริ เวณชายฝั่ ง
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษ ย์ การทํานาเกลือ การกัดเซาะชายฝั่ง การท่องเที่ยว
ชายฝั่ง การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน แนวคิด เทคนิค การวางแผนและ
การจัดการจากกรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ กรณีศึกษาและดูงานการจัดการ
ทรัพยากรบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (The Royal Coast) เพื่อการพัฒ นาอย่างยั่งยืน
โดยศาสตร์พระราชา
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Aquatic Resources and Conservation
น้ํา ทรัพยากรแหล่งน้ํา และนิเวศวิทยาของแหล่งน้ํา บทบาทความสําคัญของทรัพยากร
แหล่งน้ําต่อสภาพแวดล้อมของโลก ปัญหาทรัพยากรน้ํา มลพิษทางน้ํา และแนวทางการ
ป้องกันแก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ํา
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการถนอมอาหาร การเน่าเสียของวัตถุดิบ การป้องกันการเน่า
เสียโดยใช้วิธีการถนอมอาหารต่าง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดองการถนอมอาหาร
โดยการใช้ความร้อน การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็นการเลือกใช้ภาชนะบรรจุเพื่อถนอม
อาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร การเรียนรู้ทักษะทางการถนอมอาหาร
ในชีวิตประจําวัน
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
3 (2–2–5)
Milk Products
ประโยชน์และความสําคัญ ของการบริโภคนมสัตว์เศรษฐกิจสําคัญ ที่ให้เป็นแหล่งน้ํานม
หลักการเลือกบริโภคน้ํานมให้เหมาะสมกับวัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ํานมอย่างง่ายเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือนและประยุกต์เพื่อการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม ผลิตภัณฑ์นม
ที่เป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคกันในปัจจุบัน
ขนมเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Dessert for Business
ความรู้เบื้องต้นของขนมไทย ขนมต่างประเทศ เบเกอรี่ วัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภั ณ ฑ์ขนม
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ขนม กรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ขนม การ
บรรจุ การตลาดและการจัดการธุรกิจขนม การเรียนรู้ทักษะการทําขนมเพื่อสามารถนําไป
ประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู่ และน้ําดื่ม การอ่านฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ เคมี
และจุลินทรีย์อาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค ความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในท้องถิ่น การสืบค้นข้อมูลด้านอาหารเพื่อ
สุขภาพ
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้นของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทํ า เครื่ อ งดื่ ม หลั ก การและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
เครื่องดื่ ม ปราศจากแอลกอฮอล์ ประโยชน์ แ ละโทษของเครื่องดื่ ม การตลาดและการ
จัดการธุรกิจเครื่องดื่ม การเรียนรู้ทักษะทางการทําเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนําไปประกอบ
อาชีพและพึ่งพาตนเองได้
การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3–0–6)
Intellectual Property Management
ความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
การจัดตั้งสถานบริการ การจัดตั้งโรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า อนุสิทธิ์เครื่องหมายการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
และข้อกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
มาตรฐานระบบคุณภาพเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Quality Standard
ความหมายและความสํ าคั ญ ของระบบคุ ณ ภาพ หลั ก การและความสํ าคั ญ ของระบบ
คุ ณ ภาพในด้ า นต่ า งๆ อาหารและยา ฮาราล GMP HACCP ISO Series ต่ า งๆ การ
ดําเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐานระบบคุณภาพต่างๆ
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ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล
3 (3–0–6)
Living in Digital World
ความก้าวหน้าและความหลากหลายของเทคโนโลยีโลกยุคดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีใน
ปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบต่อการดํารงชีวิตในด้านต่าง ๆ ทั้งชีวิตส่วนตัว คุณภาพชีวิต
การศึกษา การทํางาน เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองในโลกดิจิทัล ตลอดจนระบบ
คุณค่า จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การปรับตัวเพื่อรับมือผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ในโลกดิจิทัล
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงาน สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของ
โลก การศึ ก ษาเทคโนโลยี พ ลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น ในโครงการพระราชดํ า ริ การบู ร ณาการ
เทคโนโลยีพ ลังงานทดแทนกั บความต้องการพลังงานของชุม ชน เพื่ อเน้นรากฐานการ
พัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ความรู้เบื้ องต้นเรื่องการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น การ
ประหยัดพลังงานสําหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Electrical Technology for Daily Life
ประจุไฟฟ้า ชนิดของกระแสไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายใน
บ้ าน และการตรวจสอบความเป็ น ปกติ ข องระบบไฟฟ้ า การใช้ งานอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าให้
ประหยัดและปลอดภัย การคํานวณค่าการใช้กําลังไฟฟ้าและการอ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้า
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลักการพื้นฐาน การทํางานและการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะ โทรศัพท์ มือถือ กล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล เครื่องเล่นเกมส์ หุ่นยนต์ เครื่องดูดฝุ่น มัลติมีเดีย ระบบมัลติทัชและ
ทัชสกรีนรูปแบบต่าง ๆ การอ่านข้อมูลทางด้านเทคนิคจากคู่มือ การเลือกซื้อ การดูแล
บํ า รุ ง รั ก ษา และการซ่ อ มบํ า รุ ง เบื้ อ งต้ น การศึ ก ษาวิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ก ารใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวข้อง
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู้เบื้องต้น
การตรวจสอบยานยนต์ ก่ อ นการขั บ ขี่ การขั บ ขี่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประหยั ด พลั งงานการ
ปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การขับขี่ปลอดภัย และการ
ประเมินพฤติกรรมการขับขี่

92
รหัสวิชา
5800101

7130401

7130402

7130403

7130404

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญ ญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปัญญาหาท้องถิ่นได้ เทคโนโลยีท้องถิ่นด้านเกษตร พื้นบ้าน
ด้านอาหารและสุขภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุและ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน ด้านการบริหารจัดการสังคมและการหาแนวทางปกป้องคุ้มครองภูมิ
ปัญญาด้านเทคโนโลยีท้องถิ่น
การใช้ซอฟต์แวร์จัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทําการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการคํานวณ ทั้ง
ในราชการและธุรกิจ การใช้ซอฟแวร์แผ่นตารางทําการเบื้องต้นในการจัดทําเอกสาร การ
คํ านวณเชิ งอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ รูป แบบต่ าง ๆ การสร้ างกราฟอย่ างง่าย และการนํ าเสนอ
เอกสารงานคํ า นวณที่ จั ด ทํ า ขึ้ น การพั ฒ นาและการจั ด เก็ บ เอกสารงานคํ า นวณให้ มี
ประสิทธิภาพ ง่ายต่อการค้นหา และการรักษาปลอดภัยของข้อมูล
การใช้เทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations
การใช้ซอฟต์แวร์การนําเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกข้อความการค้นหาคํา
การสะกดและตรวจไวยากรณ์ ข องคํ า การแทรกรู ป ภาพ การวาดรูป จากเครื่ อ งมื อ ที่
กําหนดให้ การทํารูปร่างอัตโนมัติ การทําอักษรข้อความศิลป์การสร้างแผนภูมิ การสร้าง
ตาราง การทําภาพนิ่ง การทําพื้นหลังของเอกสารการนําเสนองาน การนําเสนอเอกสาร
การตั้งเวลาในการนําเสนอ การบันทึกเสียงผู้บรรยาย การทําเสียงเอกสารนําเสนองาน
และการสร้างเอกสารการนําเสนองานแบบเคลื่อนไหว
ดิจิทัลมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
Digital Multimedia
แนวคิดลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์สื่อประสมดิจิทัล หลักการออกแบบสื่อประสม การ
สร้างเสียงต่าง ๆ เช่น เสียงธรรมชาติ เสียงเครื่องจักรและเสียงสัตว์ เป็นต้น การเรียนรู้
และวิเคราะห์และสร้างแบบจําลองเสียงการเก็บข้อมูลเสียงลงในคอมพิวเตอร์ การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ สร้างงานแอนนิเมชัน การสร้างหนังสั้นและนําเสนอออนไลน์
การสร้างเสียงดนตรีประกอบ การใช้โปรแกรมการตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างวิดีโอสําหรับการ
นําเสนอด้วยตนเอง การวิเคราะห์สื่อดิจิทัลเพื่อการใช้งานและความบันเทิง
ความปลอดภัยทางไซเบอร์
3 (2-2-5)
Cyber Security
หลักการเครือข่ายข้อมูลบล็อกเชน การเข้าถึงการใช้งาน อุปกรณ์การรองรับบล็อกเชน
การทําธุรกรรมผ่านบล็อกเชน กฎหมายเกี่ยวกับบล็อกเชน บล็อกเชนกับอุตสาหกรรม ภัย
คุกคามเทคโนโลยีบล็อกเชน การประยุกต์ใช้ เรื่องการโหวต ทรัพย์สินทางปัญญา การ
แลกเปลี่ยนเงินตรา ฐานข้อมูลกฎหมาย การทําธุรกรรมสัญญา เครือข่ายการใช้รถร่วมทาง
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รหัสวิชา
8010801

8010802

8010804

8010805

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การช่วยฟื้นคืนชีพ
3 (3–0–6)
Cardiopulmonary Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในบ้านและ
ชุมชน และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสําคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
3 (3–0–6)
Care for Disaster Victims
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ ระบบบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบัติ
ต่างๆ การช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประสบภัยพิ บัติทั้ งด้านร่างกายและจิตสังคม ประเด็น
จริยธรรมและกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ชีวิตและสุขภาพ
3 (3–0–6)
Life and Health
กําเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกําเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษ ย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
3 (3–0–6)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูปและการ
พัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิและหน้าที่ของประชาชน การ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของ
ประชาชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา
5661301

119 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาพร่าง
2 (1-2-3)
Drawing and Painting
การวาดภาพจากรูปทรงต่างๆ หุ่นนิ่ง รูปทรงจากธรรมชาติ และรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพื่อฝึกการสังเกตเปรียบเทียบ จัดวางภาพและเข้าใจความสัมพันธ์ของเส้น โครงสร้าง
ปริ ม าตร แสงเงา ฝึ ก ฝนปฏิ บั ติ ให้ เกิ ด ความชํ านาญในการวาดภาพ การระบายสี แ ละ
เทคนิคอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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รหัสวิชา
5661302
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5661102

5662303
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ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดองค์ประกอบศิลป์
2 (1-2-3)
Composition Arts
การจัดองค์ประกอบ โดยใช้ส่วนประกอบทางศิลป์ เส้น รูปทรง พื้นผิว น้ําหนัก สี สัดส่วน
ขนาด โดยยึดหลักของการออกแบบพื้นฐานที่คํานึงถึงเอกภาพ ความสมดุลการขัดแย้ง
และความประสานกลมกลืน ตลอดจนการเน้นจุดเด่นขององค์ประกอบในประเภทงาน 2
มิติและ 3 มิติ โดยเน้นหนักไปทางหลักการและความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ทุกแขนง เพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบชั้นสูงในแขนงวิชาชีพเฉพาะต่อไป
พื้นฐานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้นต้น
3 (2-2-5)
Design Interior Architecture Fundamental
การออกแบบเบื้องต้นสําหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน ได้แก่ การคํานวณขนาดพื้นที่ใช้
สอยและสัดส่วนต่าง ๆ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาด สัดส่วน และสรีระของร่างกาย
มนุษย์ หรือการยศาสตร์ ที่มีผลต่อการออกแบบเครื่องเรือนและงานสถาปัตยกรรมภายใน
วิเคราะห์คุณ ภาพของที่ ว่างที่ส่งผลต่อความรู้สึกด้านเหตุผลและอารมณ์ รวมถึงศึกษา
หลักการออกแบบเบื้องต้น เรื่องของวัสดุ สี แสง และเสียง
การเขียนแบบเบื้องต้น
3 (2-2-5)
Basic Drafting
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแบบ การใช้
เส้ น การเขี ย นภาพฉายไอโซเมตริ ค (Isometric) และการเขี ย นภาพฉายออบลิ ค
(Oblique) การเขียนทัศนียภาพภายในและภายนอก การเขียนตัวอักษรไทย – อังกฤษ
และอารบิค การเขียนรูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ การคํานวณขนาดพื้นที่และปริมาตร
ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม
2 (2-1-3)
History of Art and Architecture
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม และความเป็นเมืองที่สําคัญในภูมิภาค
ต่าง ๆ ทั้ งโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ตลอดจนสถาปั ตยกรรมในจังหวัดเพชรบุ รี
รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของรู ป แบบ
สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอิทธิพลทางความเชื่อ วัฒนธรรม สังคม การเมืองการปกครอง
และวิทยาการที่มีต่อรูปแบบและพัฒนาการทางโครงสร้างและวิธีการก่อสร้าง พร้อมการ
วิเคราะห์แบบอย่างสถาปัตยกรรมเด่น ๆ ตลอดจนแนวคิดของสถาปนิกในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
2 (1-2-3)
Creative Thinking in Interior Architecture Design
พัฒนาศักยภาพกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ความหมายเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ทฤษฎี และหลักการ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบ ความคิดเหตุผล ที่มาของ
การออกแบบ รูป แบบของการอ้ างเหตุ ผ ล การประเมิ น การอ้ างเหตุ ผ ล การประยุ ก ต์
ขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
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ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคนิคการแสดงแบบ
3 (2-2-5)
Presentation Design Technique
การนํ าเสนองานทางสถาปั ต ยกรรมภายใน เพื่ อ ใช้ นํ า เสนอข้ อ มู ล ประกอบ โครงการ
เบื้องต้น และผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปตัด รูป
ด้าน ทัศนียภาพ หุ่นจําลอง และงานออกแบบเรขศิลป์ประกอบอาคารได้อย่างมีมาตรฐาน
และสามารถสือ่ สาร สาระสําคัญได้อย่างครบถ้วน
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
3 (3-0-6)
Communication English for Presentation
การสนทนาภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง การพูด การสื่อสาร การสนทนาทางโทรศัพท์การ
เชื้อเชิญ การนัดหมาย การสื่อสารและการนําเสนอผลงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในกับ
ลูกค้ากับผู้ร่วมวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
3 (2-2-5)
The Vernacular Architecture
การศึกษาด้านออกแบบสิ่งปลูกสร้างของสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นทั้งภายในและภายนอก
อันได้แก่ลักษณะรายละเอียดประเภทต่างๆ ความเหมาะสมของการใช้งานในสถานที่ต่างๆ
ศึกษาการใช้สีและ กิจกรรมภายในอาคาร อันเป็นที่มาของการออกแบบสถาปัตยกรรม
ของไทยพื้นถิ่น รวมถึงแนวความคิดต่างๆ ที่ มีผลต่อการจัดพื้นที่ว่างของสถาปัตยกรรม
ภายในไทยพื้นถิ่น
สถาปัตยกรรมไทย
3 (2-2-5)
Thai Architecture
การศึ ก ษาด้ า นออกแบบสิ่ งปลู ก สร้ างของสถาปั ต ยกรรมไทยประเพณี ทั้ งภายในและ
ภายนอก อันได้แก่ลักษณะรายละเอียดประเภทต่าง ๆ ความเหมาะสมของการใช้งานใน
สถานที่ต่างๆ ศึกษาการใช้สีและกิจกรรมภายในอาคาร อันเป็นที่มาของการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของไทยประเพณี รวมถึงแนวความคิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดพื้นที่ว่างของ
สถาปัตยกรรมภายในไทยประเพณี

2) กลุ่มวิชาหลัก
รหัสวิชา
5661502

38 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบ
3 (2-2-5)
Concepts and Techniques in Design
การศึกษาที่มาของแนวความคิดต่างๆ ในการออกแบบ เช่น การเกิดแนวความคิดจากการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การอุปมาอุปมัย การอิงธรรมชาติ เป็นแรง
บันดาลใจในด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างงานสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมภายใน และศิลปะที่เกี่ยวข้อง
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รหัสวิชา
5661311

5661103

5662104

5662105

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี
3 (2-2-5)
Thai Architecture Phetchaburi
การศึกษาลักษณะรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี แนวความคิดและที่มาขอการ
ออกแบบทางศิลปะในงานสถาปัตยกรรมไทยสกุลช่างเพชรบุรี องค์ประกอบต่างๆ รวมไป
ถึงลวดลายที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรีทั้งภายนอกและภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน 1
4 (1-6-5)
Interior Architecture1
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศึกษาวิเคราะห์กิจกรรม พฤติกรรม และความต้องการ
เพื่อออกแบบเครื่องเรือน งานสถาปัตยกรรมภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก และอาคารที่พัก
อาศั ย ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว เช่ น ห้ อ งชุ ด พั ก อาศั ย (Studio Type) ในคอนโดมิ เนี ย ม
บ้านพักอาศัยขนาด 1- 2 ห้องนอน บ้านพักตากอากาศ เป็นต้น โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์
ของประโยชน์ ใ ช้ ส อย และความสวยงามของ ที่ ว่ า งภายในและภายนอกอาคาร ที่
สอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมและพฤติ ก รรมของผู้ พั ก อาศั ย พร้ อ มการนํ าเสนอผลลั พ ธ์ จ าก
ขั้นตอนกระบวนการการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 2
4 (1-6-5)
Interior Architecture2
วิชาบังคับก่อน: 5661103 สถาปัตยกรรมภายใน 1
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สําหรับอาคารที่พักอาศัยที่มีขนาดใหญ่ เช่น บ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น Luxury House โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอย และความ
สวยงามของที่ ว่ า งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมและ
พฤติกรรมของผู้พักอาศัย พร้อมการนําเสนอผลลัพธ์จากขั้นตอนกระบวนการการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 3
4 (1-6-5)
Interior Architecture 3
วิชาบังคับก่อน: 5662104 สถาปัตยกรรมภายใน 2
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สําหรับอาคารกึ่งสาธารณะประเภทของอาคารพัก
อาศัยกึ่งพาณิชย์ที่มีลักษณะการใช้ งานที่ซับซ้อน เช่น บ้านกึ่งสํานักงาน (home office)
ที่ พั ก อาศั ย เพื่ อ การพาณิ ช ย์ (Shop house) และอาคารสาธารณะขนาดเล็ ก ประเภท
ร้านค้าปลีก หรือ อาคารพณิชยกรรมที่ให้บริการด้าน อาหารและเครื่องดื่มในลักษณะและ
ประเภทต่างๆ เป็นต้น รวมถึงกฎหมายประกอบอาคาร การปรับปรุงโครงสร้างอาคาร การ
เลือกใช้ระบบและอุป กรณ์ ประกอบอาคารที่ เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสัม พั น ธ์ของ
ประโยชน์ ใช้ ส อย และความสวยงามของที่ ว่ า งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ที่
สอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมและพฤติ ก รรมของผู้ พั ก อาศั ย พร้ อ มการนํ าเสนอผลลั พ ธ์ จ าก
ขั้นตอนกระบวนการการออกแบบ
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รหัสวิชา
5663106

5663107

5664108

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สถาปัตยกรรมภายใน 4
4 (1-6-5)
Interior Architecture 4
วิชาบังคับก่อน: 5662105 สถาปัตยกรรมภายใน 3
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สําหรับอาคารสาธารณะขนาดกลางประเภทสถาน
บริการด้านสุขภาพและศูนย์บริการต่างๆ เช่น Fitness and Spa ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ศูนย์การค้า เป็นต้น รวมถึงการนํากฎหมายประกอบอาคาร การออกแบบเพื่อทุกคน การ
ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร การเลือกใช้ระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่เหมาะสม โดย
คํานึงถึงความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามของที่ว่างภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้พักอาศัย พร้อมการนําเสนอ
ผลลัพธ์จากขั้นตอนกระบวนการการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 5
4 (1-6-5)
Interior Architecture5
วิชาบังคับก่อน: 5663106 สถาปัตยกรรมภายใน 4
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สําหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทํางานเฉพาะทาง และ อาคารสาธารณะประเภทการศึกษาและนันทนาการเพื่อสังคม ที่มี
ความซับซ้อนด้านพฤติกรรมการใช้งาน เช่น โรงแรมและอาคารสํานักงานลักษณะต่างๆ
อาคารพิพิธภัณฑ์ ศูนย์กีฬา เป็นต้นรวมถึงการบูรณาการกฎหมายประกอบ อาคาร การ
ออกแบบเพื่อทุกคน จิตวิทยาในการออกแบบ หรือ การออกแบบอย่างยั่งยืน การปรับปรุง
โครงสร้างอาคาร การเลือกใช้ระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามของที่ว่างภายในอาคารและภายนอก
อาคารที่สอดคล้องกับกิจกรรม และพฤติกรรมของผู้พักอาศัย พร้อมการนําเสนอผลลัพธ์
จากขั้นตอนกระบวนการการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 6
4 (1-6-5)
Interior Architecture6
วิชาบังคับก่อน: 5663107 สถาปัตยกรรมภายใน 5
การเลือกศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในของกลุ่มพื้นที่เฉพาะในทิศทางใหม่ ที่มี
ความซั บ ซ้ อ นด้ า นพฤติ กรรมการใช้ งาน ตามความสนใจของผู้ เรี ย น เช่ น Hospitality
Design, Museum and Exhibition, Educational Organization, Office,
Entertainment Complex โดยสามารถปรับปรุงอาคารเก่า หรือที่ว่างในย่านต่างๆ ให้
เกิดประโยชน์ด้านการทําธุรกิจ หรือ กิจกรรมด้านการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับยุคสมัย
เพื่อพัฒนาความรู้รองรับโครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาพร้อมการนําเสนอผลลัพธ์จาก
ขั้นตอนกระบวนการการออกแบบ
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รหัสวิชา
5665901

5665902

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์รายละเอียดวิทยานิพนธ์
2 (2-1-3)
สถาปัตยกรรมภายใน
Research Methodology and Thesis in Interior Architecture
Program Analysis
วิชาบังคับก่อน: 5663107 สถาปัตยกรรมภายใน 5
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การกําหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัยการนําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สนใจและมีความถนัด โดยหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์นี้ต้อง
ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยการนํ า ความรู้ ที่ ได้ ศึ ก ษาตลอด
หลักสูตรมาท้าการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทําเป็นโปรแกรมการออกแบบ นักศึกษาจะ
ได้รับการควบคุมดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นลําดับ ขั้นตอนจนไปถึง
การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ นําเสนอเป็นเอกสารและแผนภูมิสรุปของงาน
วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน
วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน
6 (0-12-6)
Thesis in Interior Architecture
วิชาบังคับก่อน: 5664108 สถาปัตยกรรมภายใน 6
5665901 การวิเคราะห์รายละเอียดวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน
การออกแบบที่ ได้ ศึ กษาและพั ฒ นาจากแนวความคิ ดในการออกแบบ ต่อเนื่ องในการ
วิเคราะห์ รายละเอียดวิท ยานิ พ นธ์ม าดําเนิ นการออกแบบรวม เพื่อให้ ได้งานออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในที่ได้ผลสมบูรณ์ ซึ่งจะประกอบด้วยแบบร่างของการออกแบบ การ
พั ฒ นาแบบการระบุ รายละเอียดในการออกแบบและการบู รณาการแนวความคิดด้าน
ระบบประกอบอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ การทําวิทยานิพนธ์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการทํา
วิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
รหัสวิชา
5662503

21 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
วัสดุและวิธีการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 (2-2-5)
Materials and Methods of Interior Architecture
การใช้วัสดุตกแต่งภายในและภายนอก ศึกษาปัญหาและเหตุผลในด้านคุณสมบัติความงาม
และเทคนิคการนํามาใช้งานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน
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รหัสวิชา
5663506

5663508

5664408

5661401

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การออกแบบเครื่องเรือนและการปฏิบัติโรงงาน
3 (2-2-5)
Furniture Design and Work Shop
การออกแบบและผลิ ตเครื่องเรือ นระบบสํ าเร็จรู ป แนวความคิ ดที่ ม าในการออกแบบ
สั ด ส่ ว นร่ างกาย พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ การใช้ งาน การศึ ก ษาระบบ
โครงสร้างเครื่องเรือนงานไม้ งานบุ และวัสดุอ่ืนๆ รวมทั้งทฤษฎีความปลอดภัย เบื้องต้น
และการใช้เครื่องมือเครื่องจักรโรงงาน ศึกษาและฝึกการปฏิบัติงานจริง โดยการเขียนแบบ
ขยายกําหนดขนาดโครงสร้างเครื่องเรือน สร้างตารางกําหนดรายละเอียดการใช้ วัส ดุ
ทั้งหมด และผลิตเครื่องเรือนจริงตามแบบที่เขียนขึ้น
การออกแบบงานระบบภายในอาคาร
3 (2-2-5)
Building Systems for Interior Design
การศึกษาระบบอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต ที่ใช้
ใน อาคาร เช่น ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบขนส่งภายในอาคาร เช่น
ระบบลิฟ ต์ ระบบ บัน ไดเลื่อน เป็ นต้น รวมทั้งระบบหน้ าต่ าง, ระบบแสง, ระบบเสียง
ศึกษาระบบบริการอาคารที่จําเป็นต่ออาคารพักอาศัยและอาคารสาธารณะ เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบระบายน้ําเสีย ระบบระบายน้ําฝน รวมทั้ง
ศึกษาระบบและวัสดุชนิดใหม่ เช่น ระบบกระจกผิวอาคาร ระบบที่อํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ เป็นต้น เพื่อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน
เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง
3 (2-2-5)
Building and Construction Technology
การศึกษากระบวนการในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน รวมถึงการออกแบบ
ผัง บริเวณ แนวความคิดและวิธีการออกแบบงานสถาปัตยกรรม เรียนรู้ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน สร้างความเข้าใจ ในบริบทแห่งสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในสําหรับ
อาคารพักอาศัย อาคารสาธารณะ วิธีการออกแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารเก่า บูรณา
การระบบโครงสร้างและระบบประกอบอาคาร กับแนวความคิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
พื้นที่การใช้งาน เพื่อการใช้งานของอาคารเดิมในรูปแบบใหม่ รวมทั้งศึกษาถึงการวางผัง
บริเวณหรือการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับอาคารที่มีการปรับใช้
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
3 (2-2-5)
Interior Architectural Construction 1
การศึกษาขั้นตอนและเทคนิควิธีการก่อสร้าง การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับ
เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว และติดที่และฝึกปฏิบัติการเขียนแบบที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ การ
เขียนผัง รูปด้าน รูปตัด การทําแบบขยายรายละเอียด การระบุระยะต่างๆ สัญ ลักษณ์
ประกอบแบบต่างๆ และการระบุ รายละเอียดวัสดุที่ถูกต้องและเหมาะสม
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รหัสวิชา
5662402

5662403

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2
3 (2-2-5)
Interior Architectural Construction 2
วิชาบังคับก่อน: 5661401 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
การศึกษาขั้นตอนและเทคนิควิธีการก่อสร้าง การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับ
งานสถาปัตยกรรมภายใน ประเภทบ้านพักอาศัย และฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรมภายในให้ มีความสมบูรณ์ ประกอบด้วย ผังเฟอร์นิเจอร์ ผังฝ้าเพดานและ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ผังพื้นและระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบสุขาภิบาล รูปด้าน รูปตัด และ
แบบขยายรายละเอียด แบบเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สัญลักษณ์ประกอบแบบ และ
รายละเอียดประกอบแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 3
3 (2-2-5)
Interior Architectural Construction 3
วิชาบังคับก่อน: 5662402 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2
การศึกษาขั้นตอนและเทคนิควิธีการก่อสร้าง การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับ
งาน สถาปั ต ยกรรมภายใน ประเภทอาคารสาธารณะขนาดกลางและใหญ่ และฝึ ก
ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างทาง สถาปัตยกรรมภายในให้มีความสมบูรณ์ ประกอบด้วย
ผังเฟอร์นิเจอร์ ผังฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ผังพื้นและระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบ
สุขาภิบาล รูปด้าน รูปตัด และแบบขยายรายละเอียดแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระกอบแบบ และรายละเอี ย ดประกอบแบบที่ เป็ น ไปตามมาตรฐานและ
กฎหมาย

4) กลุ่มวิชาสนับสนุน
รหัสวิชา
5662404

5662405

18 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 (2-2-5)
Computer Aided Design for Interior Architecture
การศึกษาโปรแกรมเพื่อการเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ สําหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน โดย
ศึกษา วิธีการใช้ชุดคําสั่งในการเขียนแบบก่อสร้างและวิธีการพิมพ์แบบเพื่อใช้งาน
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ
3 (2-2-5)
3D Computer Design
การศึกษาโปรแกรมเพื่อการออกแบบ 3 มิติ ที่ช่วยงานออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน
เน้น การสร้างโมเดลเบื้องต้น กําหนดพื้นผิววัสดุและการจัดแสงให้สมจริงและเทคนิคการ
นําเสนอผลงานเบื้องต้น
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รหัสวิชา
5663407

5663405

5664201

5664514

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก
3 (2-2-5)
Computer for Graphic Design
การศึกษาโปรแกรมเพื่อการออกแบบกราฟิก ที่ช่วยงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
โดยเน้นแนวความคิดการออกแบบและองค์ประกอบในการจัดวาง การสื่อสาร เพื่อบูรณา
การด้านการออกแบบ เช่น การออกแบบโปสเตอร์ หนังสือ วารสาร นิตยสาร การโฆษณา
งานเอกลักษณ์ของบริษัท เป็นต้น
จิตวิยามนุษย์และสภาพแวดล้อม
3 (3-0-6)
Human Psychology and Environment
การศึกษาถึงความสัม พั นธ์ข องพฤติก รรมมนุษ ย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อม ทฤษฎีท างด้าน
จิตวิทยา สภาพแวดล้อม ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อพฤติกรรมภายในและภายนอก
ของมนุษย์ในแง่ของสถานที่ กระบวนการ เวลา วัฒนธรรม พื้นที่ครอบครองและวิถีการ
ดําเนินชีวิตเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อม
จรรยาบรรณวิชาชีพและการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
3 (2-2-5)
สถาปัตยกรรมภายใน
Professional Ethics and Interior Architecture Construction Management
กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎระเบียบในการปฏิบัติและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ การศึกษาพื้นฐานการจัดการเบื้องต้นสําหรับการทําสัญญาก่อสร้าง ขั้นตอนการ
ก่อสร้าง การจัดทํารายละเอียดวัสดุและสิ่งก่อสร้าง การประมาณราคา เทคนิคการวาง
แผนการก่อสร้างต่างๆ เช่น แผนภูมิแท่ง วิธีการวิเคราะห์ส่วนงาน เป็นต้น รวมถึงศึกษา
การตรวจสอบและติดตามขั้นตอนการก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรในการก่อสร้างได้แก่
แรงงาน เครื่องจักรกลและเครื่องมือ ก่อสร้าง เงิน วัสดุ ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสถานที่
ก่อสร้าง
การวางผังโครงการ
3 (2-2-5)
Site Planning
การออกแบบวางผังอาคาร โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของบริบทที่ตั้ง การ
วางแผนขั้นตอนในการวางผังอาคาร โดยรวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ ข้ อ มู ล การกําหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รวมทั้ ง สามารคนํ า เอาหลั ก การวางผั ง มา
ประกอบการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
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5) กลุ่มวิชาเลือกสาขา ให้เลือกศึกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
โดยนักศึกษาที่เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ลงเรียน (ไม่น้อยกว่า) 12 หน่วยกิต
และ นักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาให้ลงเรียน (ไม่น้อยกว่า) 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
5663109

5664407

5663304

5664512

5663306

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ
3 (2-2-5)
Design for The Aged Population and People with Disabilities
การศึกษาพื้นฐานของกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษเน้นเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ ใน
ด้านของ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและจิตใจ การดํารงชีวิตประจ้าวัน ความต้องการใน
ด้านต่างๆ ข้อกําหนดกฎเกณฑ์ เกี่ยวข้องกั บสถาปั ตยกรรมและสถาปั ตยกรรมภายใน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเน้นการศึกษาในด้าน Human Factors, Barrier Free Design,
Universal Design, Product design และ Programming เพื่ อ นํ ามาใช้ ในการออกแบ
สภาพแวดล้อมสําหรับคนกลุ่มพิเศษนี้
การออกแบบอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
Sustainable Design
การศึ ก ษาทฤษฎี และหลั ก การ และการออกแบบที่ ยั่ งยื น และทํ า การวิ เคราะห์ ง าน
ออกแบบให้ สอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การสํารวจและอนุรักษ์
3 (3-0-6)
Survey and Conservation
การศึกษาหลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นงานสถาปัตยกรรม
การใช้ ข้อพิจารณาทางจริยธรรมเพื่อการอนุรักษ์แนวคิดเกี่ยวกับการสํารวจและอนุรักษ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย ศึกษาทั้งในห้องเรียนและจากสถานที่จริง
สถาปัตยกรรมภายในร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Interior Architecture
การศึกษางานสถาปัตยกรรมภายในร่วมสมัยนานาชาติในเชิงวิพากษ์ เน้นการสัมมนาด้วย
การ สํ ารวจอิ ท ธิพ ลของงานออกแบบที่ ต อบสนองต่ อการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์ สื่อ ข้อมูลสารสนเทศ เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง และเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรม
ตกแต่งแบบไทย
3 (2-2-5)
Thai Decoration
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เครื่องเรือนและเครื่องใช้ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างของไทยทั้ง
ภายในและภายนอก อันได้แก่ ลักษณะลวดลายประเภทต่างๆ ความเหมาะสมของการใช้
ลวดลายในแต่ละแห่งการใช้สีและพฤติกรรม วิวัฒนาการ คตินิยม และข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ศึกษาที่มาของเอกลักษณ์ในการตกแต่งของไทยปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์การตกแต่ง
เครื่องเรือนและเครื่องใช้ของไทย และประยุกต์การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในแบบ
ไทยกั บ งานออกแบบสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย โดยศึก ษาทั้ งในห้ อ งปฏิ บั ติก ารและจาก
สถานที่จริง
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รหัสวิชา
5662112

5663113

5663509
5664513

5663408

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดนิทรรศการ
3 (2-2-5)
Exhibition
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ การสื่อความหมาย การจัดแสดง การ
คิดแก้ไขปัญหาทางการออกแบบ นิทรรศการให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
และสุ น ทรี ย ภาพในการออกแบบ รวมถึ ง กํ า หนดแนวความคิ ด ในการออกแบบจั ด
นิทรรศการ โดยคํานึงหลักความเป็นจริงในด้านกฎ ข้อบังคับของสถานที่ การตลาด ความ
เป็ น ไปได้ ในการจั ด สร้าง การกํ าหนด งบประมาณ และวิธีก ารติ ด ตั้ ง โดยการทดลอง
ออกแบบสร้างหุ่นจ้าลองหรือสร้างงานจริง
การออกแบบเวทีและฉาก
3 (2-2-5)
Design of Stage Scenery
หลักการและองค์ป ระกอบในการออกแบบเวทีและฉากสําหรับ การแสดงละคร ดนตรี
นาฏศิลป์ และการแสดงอื่นๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ปฏิบัติงานด้านการ
วางแผน ออกแบบสร้าง การติ ด ตั้ ง โดยคํ านึ งถึ งประเภทของการแสดง เนื้ อ ที่ ใช้ ส อย
รูปทรง แสง สี วัสดุ มุมมอง และระบบเสียง สามารถปฏิบัติงานออกแบบ เขียนแบบและ
เขียนภาพสามมิติ การนําเสนอผลลัพธ์จากขั้นตอนกระบวนการการออกแบบ
สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3-0-6)
Seminar for Interior Architecture
การสัมมนาโดยนําเอาหัวข้อปัญหาที่จะเป็นประโยชน์ต่องานวิทยานิพนธ์
การถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม
3 (2-2-5)
Architectural Photography
การศึก ษาอุป กรณ์ วิธีการใช้ และหลักการสําหรับการถ่ายภาพเบื้ องต้น การถ่ายภาพ
สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อเก็บข้อมูลสําหรับการออกแบบ
พลังงานและการออกแบบสถาปัตยกรรม
3 (2-2-5)
Energy and Architecture Design
พลังงานพื้นฐาน แหล่งกําเนิดพลังงานและสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน การศึกษาระดับ
สภาวะน่าสบายของมนุษ ย์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวยต่อการประหยัด
พลั งงาน แนวทางในการอนุ รัก ษ์ พ ลั งงานในอาคาร โดยการปรับ ปรุงอาคารและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การศึกษาแนวทางในการออกแบบอาคารให้ประหยัดพลังงาน โดย
การเลือกใช้วัสดุและรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งการทําความเข้าใจในระบบปรับอากาศ
และระบบแสงสว่างในอาคาร ตลอดจนศึกษาถึงพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนที่
จะนํามาใช้ในอนาคต
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6) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดยนักศึกษาจะต้องทําการเลือกเรียนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ หรือ เรียนสหกิจศึกษา ให้เลือก
ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
5664801

5664802

5664803

5664804

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาปัตยกรรมภายใน
1 (60)
Interior Architecture Project
วิชาบังคับก่อน: 5664108 สถาปัตยกรรมภายใน 6
หลักการ แนวคิดและกระบวนการทํางาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงานอาชีพความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการทํางานกับผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อ
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในสถานประกอบการการบริ ห ารคุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนําเสนอโครงงาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
3 (400)
Field Experience in Interior Architecture
วิชาบังคับก่อน: 5664801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาปัตยกรรมภายใน
การเข้ า ปฏิ บั ติ ง านฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในสถานประกอบการด้ า นการออกแบบ
ก่ อสร้าง และที่ ป รึก ษาด้ านสถาปั ตยกรรมภายใน ภายใต้การดูแ ลของหลั กสู ตรและผู้
ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1ภาคการศึกษา
การจัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่
ปรึก ษา หั วหน้ าหรือ พี่ เลี้ ย งในสถานประกอบการที่ ดู แ ลรับ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ งานฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
การเตรียมสหกิจศึกษา สถาปัตยกรรมภายใน
1 (60)
Preparation for Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน: 5664108 สถาปัตยกรรมภายใน 6
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานจริยธรรมในการ
ประกอบอาชี พ การสื่ อ สาร มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ในการทํ า งานกั บ ผู้ ร่ ว มงาน การพั ฒ นา
บุ ค ลิ ก ภาพ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ การบริ ห ารคุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนําเสนอโครงงาน
สหกิจศึกษา สถาปัตยกรรมภายใน
6 (600)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน: 5664803 การเตรียมสหกิจศึกษา สถาปัตยกรรมภายใน
การปฏิ บั ติ งานสหกิ จศึ ก ษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึ กษา โดยความร่วมมื อ
ระหว่างสถาบันและสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ การ
จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษา หั วหน้ าหรือพี่ เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับ ผิดชอบการปฏิ บั ติงานของ
นักศึกษา
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ภาคผนวก ข
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2. สภาสถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม
ครั้งที่…......…./…...........…เมื่อวันที่…...............................................……..
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
4.1 เพื่ อ ปรั บ ปรุงเนื้ อหาวิ ชา จํ านวนหน่ วยกิต และจํานวนชั่วโมงเรีย นในหลั กสู ตร ให้ มี ความ
ทันสมัยทางวิชาการ สามารถประยุกต์ ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน และการประกอบวิชาชีพได้มากขึ้น
โดยได้รวบรวมความคิดเห็นในการ กําหนดทิศทางการผลิตบัณฑิต จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ
4.2 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั งคั บ สภาสถาปนิ ก ว่ าด้ ว ยการรั บ รองปริ ญ ญา อนุ ป ริญ ญา และ
ประกาศนียบัตร ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2545 และระเบียบ คณะกรรมการสภา
สถาปนิ ก ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตหมวดวิ ช าของมาตรฐาน วิ ช าการ ในสาขา
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2548
4.3 ปรับย้ายรายวิชาให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และ
ยกเลิกรายวิชาที่มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับหลักสูตร
4.4 เพื่อปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4.5 ยกเลิกรายวิชาที่มีเนื้อหาไม่ชัดเจน และเพิ่มรายวิชาใหม่ที่มีเนื้อหาทันสมัย และมีลักษณะที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
4.6 ปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
ให้มีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบและ
รับรองปริญญาระดับปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2553 ข้อ 9 (1)(2) (3)(4)
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 การปรับ ปรุงหลัก สูต ร มี การยกเลิก รายวิ ชาที่ มี เนื้ อหาไม่ ชัด เจน และเพิ่ ม รายวิชาใหม่ ที่ มี
ทันสมัย
5.2 การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาในในหมวดวิชาเฉพาะใหม่ ให้มีเนื้อที่ทันสมัย และมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากขึ้น
5.3 มีการปรับจํานวนหน่วยกิต และจํานวนชั่งโมงเรียน ดังนี้
หมวดวิชา/กลุม่ วิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาหลัก
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาสนับสนุน
กลุ่มวิชาเลือกสาขา
มีรายละเอียดดังนี้
1) นักศึกษาที่เลือกเรียน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) นักศึกษาที่เลือก
เรียนสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้
1) นักศึกษาที่เลือกเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2) นักศึกษาที่เลือก
เรียนสหกิจศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หลักสูตรใหม่
(พ.ศ.2557)
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
131 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า)
15 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า)
12 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า)
6 หน่วยกิต
167 หน่วยกิต

หมวดวิชา/กลุม่ วิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาหลัก
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาสนับสนุน
กลุ่มวิชาเลือกสาขา
มีรายละเอียดดังนี้
1) นักศึกษาที่เลือกเรียน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) นักศึกษาที่เลือกเรียน
สหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้
1) นักศึกษาที่เลือกเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2) นักศึกษาที่เลือก
เรียนสหกิจศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2562)
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
119 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า)
12 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า)
9 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า)
6 หน่วยกิต
155 หน่วยกิต
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หมายเหตุ : รายวิชาได้จัดแบ่งออกเป็นหมวดวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภาสถาปนิกว่า
ด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
พ.ศ.2545 และระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตหมวดวิชา
ของมาตรฐาน วิชาการ ในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2548
มีการเพิ่มรายวิชา ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดทําหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่ใช้ ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย
ดังนั้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าวจึงมีการปรับใช้ตามหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ที่เกิดขึ้น
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
เพิ่มรายวิชา
5661101 พื้นฐานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ภายในเบื้องต้น
5662303 ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม
5661111 การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
5662006 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
5663305 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2. กลุ่มวิชาหลัก
เพิ่มรายวิชา
5661311 สถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี
5665902 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
เพิ่มรายวิชา
5663506
5661401
5662402
5662403

การออกแบบเครื่องเรือนและการปฏิบัติโรงงาน
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 3

4. กลุ่มวิชาสนับสนุน
เพิ่มรายวิชา
5662404 คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบและออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
5663407 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก
5664201 จรรยาบรรณวิชาชีพและการบริหารจัดการ
งานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
5664514 การวางผังโครงการ

3 (2-2-5)
2 (2-1-3)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 (0-12-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
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5. กลุ่มวิชาเลือกสาขา
เพิ่มรายวิชา
5663109
5664407
5663304
5664512
5664513
5663408

การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ
การออกแบบอย่างยั่งยืน
การสํารวจและอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมภายในร่วมสมัย
การถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม
พลังงานและการออกแบบสถาปัตยกรรม

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

6. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ
เพิ่มรายวิชา
5664802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 3 (400)
มีการยกเลิกรายวิชา ดังนี้
หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
ยกเลิกรายวิชา
5661101
5662303
5661501
5661310
5661311

ออกแบบเบื้องต้น
ประวัติศาสตร์ศิลปะ และสถาปัตยกรรม
กายวิภาคเชิงกล
สุนทรียศาสตร์
สถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี

2. กลุ่มวิชาหลัก
ยกเลิกรายวิชา
5664109
5661401
5662402
5665902

สถาปัตยกรรมภายใน 7
โครงสร้างสถาปัตยกรรม 1
โครงสร้างสถาปัตยกรรม 2
วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน

3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ยกเลิกรายวิชา
5663506
5663507
5664507
5663408

การออกแบบเครื่องเรือน
ปฏิบัติโรงงาน
การออกแบบแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม
พลังงานและการออกแบบสถาปัตยกรรม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

4. กลุ่มวิชาสนับสนุน
ยกเลิกรายวิชา
5662404
5664510
5662006
5663005

คอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน
จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
ระเบียบวิธีวิจัย

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

3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
4 (1-6-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
10 (0-20-15)
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5. กลุ่มวิชาเลือกสาขา
ยกเลิกรายวิชา
5663109 ภูมิสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
5663404 คอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการแสดงงาน
สถาปัตยกรรมภายใน
5663406 การทดลองเทคโนโลยีอาคาร
5664407 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5663304 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
5664511 ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
5661111 การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
5664512 เมืองน่าอยู่ชุมชนยั่งยืน
5663305 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคกลาง
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
4021005 เคมีพื้นฐาน
4013701 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
4013601 อุตุนิยมวิทยา
5661003 เรขาคณิตวิเคราะห์
5662004 นิเวศวิทยาชุมชน
5662403 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 3
5661001 คณิตศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรม
5661002 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
5663407 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิก
5664201 การบริหารจัดการงานก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรมภายใน
5664513 การวางผังเมือง
5664514 การวางผังโครงการ

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

6. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ
ยกเลิกรายวิชา
5664802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน

3 (250)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้
จํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่ ม วิ ช าภาษาและ
การสื่อสาร
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน
2) กลุ่มวิชาหลัก
3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
4) กลุ่มวิชาสนับสนุน
5) กลุ่มวิชาเลือกสาขา
มีรายละเอียดดังนี้
5.1) นักศึกษาที่
เลือกเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
5.2) นักศึกษาที่เลือก
เรียนสหกิจศึกษา
6) กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มี
รายละเอียดดังนี้
6.1) นักศึกษาที่เลือก
เรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
6.2) นักศึกษาที่เลือก
เรียนสหกิจศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ
(จํานวนหน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
114 หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า)
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 150
หน่วยกิต

เกณฑ์สภาสถาปนิก
(จํานวนหน่วยกิต)

โครงสร้างเดิม
(จํานวนหน่วยกิต)

โครงสร้างใหม่
(จํานวนหน่วยกิต)

ไม่กําหนดแต่ใช้
พิจารณาประกอบ

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

131 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต

119 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

4 หน่วยกิต

4 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า)
6 หน่วยกิต
167 หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า)
6 หน่วยกิต
155 หน่วยกิต

≥ 96 หน่วยกิต
≥ 24 หน่วยกิต
≥ 36 หน่วยกิต
≥ 21 หน่วยกิต
≥ 15 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 96
หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
รหัสวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
5661301 ภาพร่าง
Drawing and Painting
2 (1-2-3)
5661302 การจัดองค์ประกอบศิลป์
Composition Arts
2 (1-2-3)
5661101 การออกแบบเบื้องต้น
Fundamental Design
3 (2-2-5)
5661102 การเขียนแบบเบื้องต้น
Basic Drafting
3 (2-2-5)
5662303 ประวัติศาสตร์ศิลปะ และ
สถาปัตยกรรมโลก
History of Arts and World
Architecture
2 (2-0-4)
5661501 กายวิภาคเชิงกล
Ergonomic Anatomy
2 (2-0-4)
5661310 สุนทรียศาสตร์
Aesthetic
2 (2-0-4)
5663110 สถาปัตยกรรมไทย
Thai Architecture
3 (2-2-5)
5662103 เทคนิคการแสดงแบบ
Presentation Design
Technique
3 (2-2-5)
5661311 สถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี
Thai Architecture
Phetchaburi
3 (2-2-5)

รหัสวิชา
5661301
5661302
5661101

5661102
5662303

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

เหตุผลในการ
ปรับปรุง

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ภาพร่าง
Drawing and Painting
2 (1-2-3)
การจัดองค์ประกอบศิลป์
Composition Arts
2 (1-2-3)
ปรับรายชื่อวิชา
พื้นฐานการออกแบบทาง
ปรับปรุงเนื้อหา
สถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น
Design Interior Architecture
Fundamental
3 (2-2-5)
การเขียนแบบเบื้องต้น
ปรับปรุงเนื้อหา
Basic Drafting
3 (2-2-5)
ปรับรายชื่อวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะและ
ปรับเพิ่มชั่วโมงเรียน
สถาปัตยกรรม
History of Arts and
Architecture
2 (2-1-3)
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

5663110 สถาปัตยกรรมไทย
Thai Architecture
3 (2-2-5)
5662103 เทคนิคการแสดงแบบ
Presentation Design
Technique
3 (2-2-5)

ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา

ยกเลิกรายวิชา

5662006 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําเสนอผลงาน
Communicative English for
Research Presentation
3 (3-0-6)

เพิ่มรายวิชา
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รหัสวิชา

5661502

5661103
5662104
5662105
5663106
5663107
5664108
5664109
5661401
5662402

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

กลุ่มวิชาหลัก
แนวคิดและเทคนิควิธีในการ
ออกแบบ Concepts and
Techniques in Design
3 (1-4-4)
สถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architecture 1
4 (1-6-5)
สถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architecture 2
4 (1-6-5)
สถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architecture 3
4 (1-6-5)
สถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architecture 4
4 (1-6-5)
สถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architecture 5
4 (1-6-5)
สถาปัตยกรรมภายใน 6
Interior Architecture 6
4 (1-6-5)
สถาปัตยกรรมภายใน 7
Interior Architecture 7
4 (1-6-5)
โครงสร้างสถาปัตยกรรม 1
Construction Architecture1
3 (2-2-5)
โครงสร้างสถาปัตยกรรม 2
Construction Architecture1
3 (2-2-5)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

5661111 การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Creative Thinking in Interior
Architecture Design
2 (1-2-3)
5663305 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
The Vernacular
Architecture
3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาหลัก
5661502 แนวคิดและเทคนิควิธีในการ
ออกแบบ Concepts and
Techniques in Design
3 (1-4-4)
5661103 สถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architecture 1
4 (1-6-5)
5662104 สถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architecture 2
4 (1-6-5)
5662105 สถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architecture 3
4 (1-6-5)
5663106 สถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architecture 4
4 (1-6-5)
5663107 สถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architecture 5
4 (1-6-5)
5664108 สถาปัตยกรรมภายใน 6
Interior Architecture 6
4 (1-6-5)

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา
ปรับรายชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
-

ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
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5665901 การวิเคราะห์รายละเอียด
วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
ภายใน
Interior Architecture
Program Analysis
2 (2-0-4)

5665902 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
ภายใน
Thesis in Interior
Architecture
10 (0-20-15)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
5662503 วัสดุและวิธีการก่อสร้างในงาน
สถาปัตยกรรมภายใน
Materials and Methods of
Interior Architecture
Construction
3 (2-2-5)
5663506 การออกแบบเครื่องเรือน
Furniture Design
3 (2-2-5)
5663507 ปฏิบัติโรงงาน
Work Shop
3 (2-2-5)
5663508 การออกแบบงานระบบภายใน
อาคาร
Building Systems for
Interior Design
3 (2-2-5)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

5665901 ระเบียบวิธีวิจัยและการ
วิเคราะห์รายละเอียด
วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
ภายใน
Research Methodology and
Thesis in Interior
Architecture Program
Analysis
2 (2-1-3)
5665902 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
ภายใน Thesis in Interior
Architecture
6 (0-12-6)
5661311 สถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี
Thai Phetchaburi
Architecture
3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
5662503 วัสดุและวิธีการก่อสร้างในงาน
สถาปัตยกรรมภายใน
Materials and Methods of
Interior Architecture
Construction
3 (2-2-5)
5663506 การออกแบบเครื่องเรือนและ
การปฏิบัติโรงงาน
Furniture Design and Work
Shop
3 (2-2-5)

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
ปรับรายชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับเพิ่มชั่วโมงเรียน

ปรับรายชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับลดหน่วยกิต
เพิ่มรายวิชา
ปรับรายชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา

ปรับรายชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา

ยกเลิกรายวิชา
5663508 การออกแบบงานระบบภายใน
อาคาร
Building Systems for
Interior Design
3 (2-2-5)

ปรับปรุงเนื้อหา
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5664408 เทคโนโลยีอาคารและการ
ก่อสร้าง
Building and Construction
Technology
3 (2-2-5)
5664507 การออกแบบแสงสว่างในงาน
สถาปัตยกรรม
Lighting Design in
Architecture
3 (2-2-5)
5663408 พลังงานและการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
Energy and Architecture
Design
3 (2-2-5)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

5664408 เทคโนโลยีอาคารและการ
ก่อสร้าง
Building and Construction
Technology
3 (2-2-5)

ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา

5661401 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 1
Construction Architecture 1

3 (2-2-5)
5662402 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 2
Construction Architecture 2

3 (2-2-5)
5662403 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 3
Construction Architecture 3

กลุ่มวิชาสนับสนุน
5662404 คอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรมภายใน
Computer Aided Design for
Interior Architecture
3 (2-2-5)
5662405 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ
3 มิติ 3D Computer Design
3 (2-2-5)
5663405 จิตวิทยามนุษย์ใน
สภาพแวดล้อม Human
Psychology and
Environment
3 (3-0-6)

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
ปรับปรุงเนื้อหา

3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาสนับสนุน
5662404 คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบ
และออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน
Computer Aided Design for
Interior Architecture
3 (2-2-5)
5662405 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ
3 มิติ
3D Computer Design
3 (2-2-5)
5663405 จิตวิทยามนุษย์ใน
สภาพแวดล้อม Human
Psychology and
Environment
3 (3-0-6)

เพิ่มรายวิชา
ปรับรายชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
เพิ่มรายวิชา
ปรับรายชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
เพิ่มรายวิชา
ปรับรายชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับรายชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา

ปรับปรุงเนื้อหา

ปรับปรุงเนื้อหา
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5662006 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
การนําเสนอผลงาน
Communicative English for
Research Presentation
3 (3-0-6)
5664510 จรรยาบรรณวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
Architecture Professional
Ethics
3 (3-0-6)
5663005 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
2 (2-0-4)

กลุ่มวิชาเลือกสาขา
5663109 ภูมิสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
Introduction to Landscape
Architecture
3 (2-2-5)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา
นําวิชานี้ไปรวมกับ
วิชา การบริหาร
จัดการงานก่อสร้าง
ทางสถาปัตยกรรม
ภายใน
ยกเลิกรายวิชา
นําวิชานี้ไปรวมกับ
วิชา การวิเคราะห์
รายละเอียด
วิทยานิพนธ์
สถาปัตยกรรม
ภายใน
ปรับรายชื่อวิชา
เพิ่มรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา

5663407 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ
กราฟิก
Computer for Graphic
Design
3 (2-2-5)
ปรับรายชื่อวิชา
5664201 จรรยาบรรณวิชาชีพและการ
ปรับปรุงเนื้อหา
บริหารจัดการงานก่อสร้างทาง
ปรับเพิ่มชั่วโมงเรียน
สถาปัตยกรรมภายใน
Professional Ethics and
Interior Architecture
Construction Management
3 (2-2-5)
5664514 การวางผังโครงการ
เพิ่มรายวิชา
Site Planning
ปรับปรุงเนื้อหา
3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาเลือกสาขา
เพิ่มรายวิชา
5663109 การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุและผู้
ปรับรายชื่อวิชา
พิการ Design for The Aged
ปรับปรุงเนื้อหา
Population and People
with Disabilities
3 (2-2-5)
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รหัสวิชา
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5663404 คอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการแสดง
งานสถาปัตยกรรมภายใน
Advance Computer in
Architecture
3 (2-2-5)
5663406 การทดลองเทคโนโลยีอาคาร
Building Technology
Experiment
3 (2-2-5)
5664407 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5664407 การออกแบบอย่างยั่งยืน
Real Estate Development
Sustainable Design
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
5663304 การสํารวจและอนุรักษ์
5663304 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
Survey and Conservation
Architectural Preservation
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
5664511 ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
Shelter and Low Cost
Housing 3 (2-2-5)
5661111 การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Creative Thinking in Interior
Architecture Design
2 (1-2-3)
5664512 เมืองน่าอยู่ชุมชนยั่งยืน
5664512 สถาปัตยกรรมภายในร่วมสมัย
Livable Towns and
Contemporary Interior
Sustainable Communities
Architecture
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
5663305 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคกลาง
The Vernacular Architecture
of the Central Thailand
3 (2-2-5)
5663306 ตกแต่งแบบไทย
Thai Decoration
3 (2-2-5)
5662112 การจัดนิทรรศการ
Exhibition
3 (2-2-5)

5663306 ตกแต่งแบบไทย
Thai Decoration
3 (2-2-5)
5662112 การจัดนิทรรศการ
Exhibition
3 (2-2-5)

เหตุผลในการ
ปรับปรุง

เพิ่มรายวิชา
ปรับรายชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
เพิ่มรายวิชา
ปรับรายชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

เพิ่มรายวิชา
ปรับรายชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับเพิ่มหน่วยกิต
ปรับชั่วโมงเรียน
ยกเลิกรายวิชา

ปรับปรุงเนื้อหา
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5663113 การออกแบบเวทีและฉาก
Design of Stage Scenery
3 (2-2-5)
5663509 สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architecture
Seminar
3 (3-0-6)
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
Fundamental Physics
3 (2-3-4)
4021005 เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
3 (2-3-4)
4013701 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
Earth System Science
3(2-2-5)
4013601 อุตุนิยมวิทยา
Meteorology
3(3-0-6)
5661003 เรขาคณิตวิเคราะห์
Analytic Geometry
3(2-3-4)
5662004 นิเวศวิทยาชุมชน
Urban ecology
3(3-0-6)
5662403 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 3
Construction Architecture
3 3(2-2-5)
5661001 คณิตศาสตร์ในงาน
สถาปัตยกรรม Mathematics
for Architect
3 (3-0-6)
5661002 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
Science and Environment
3 (3-0-6)
5663407 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ
กราฟิก
Computer for Graphic
Design
3 (2-2-5)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

5663113 การออกแบบเวทีและฉาก
Design of Stage Scenery
3 (2-2-5)
5663509 สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architecture
Seminar
3 (3-0-6)

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
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5664201 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง
ทางสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architecture
Construction Management
3 (3-0-6)
5664513 การวางผังเมือง
City Planning
3 (2-2-5)
5664514 การวางผังโครงการ
Site Planning
3 (2-2-5)

5664801

5664802

5664803

5664804

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์การ
วิชาชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
Preparation for Field
Experience in Interior
Architecture
1 (60)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน
Field Experience in Interior
Architecture
3 (250)
การเตรียมสหกิจศึกษา
สถาปัตยกรรมภายใน
Preparation for Cooperative Education
1 (60)
สหกิจศึกษาสถาปัตยกรรม
ภายใน
Co-operative Education
6 (600)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
ยกเลิกรายวิชา

5664513 การถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม
Architectural Photography
3 (2-2-5)

เพิ่มรายวิชา
ปรับรายชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา

5663408 พลังงานและการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
Energy and Architecture
Design
3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์การ
วิชาชีพ
5664801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
Preparation for Field
Experience in Interior
Architecture
1 (60)
5664802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน
Field Experience in Interior
Architecture
3 (400)
5664803 การเตรียมสหกิจศึกษา
สถาปัตยกรรมภายใน
Preparation for Cooperative Education
1 (60)
5664804 สหกิจศึกษาสถาปัตยกรรม
ภายใน
Co-operative Education
6 (600)

เพิ่มรายวิชา

-

ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับเพิ่มจํานวน
ชั่วโมงฝึกงาน
-

-
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ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา
หมวดวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (รหัส 566)
หมวดวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในได้จัดหมู่วชิ าไว้ดังนี้
รหัส
เนื้อหาวิชา
0
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่สถาปัตยกรรมภายใน (566-0--)
1
หมู่วิชาการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน (566-1--)
2
หมู่วิชาการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมภายใน (566-2--)
3
หมู่วิชาศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย (566-3--)
4
หมู่วิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน (566-4--)
5
หมู่วิชาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายใน (566-5--)
6
หมู่วิชา (566-6--)
7
หมู่วิชา (566-7--)
8
หมู่วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน (566-8--)
9
หมู่วิชาวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน (566-9--)

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 2 ผลงานทางวิชาการ
2.1 เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ, ธัญสร กิตติสมุทร์ และจิตรา มีทองคา ปิติ เพชรดา และมทินา สุพรศิลป์. (2561). การใช้
สีในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราช
ภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 503-508.
2.2 ธัญสร กิตติสมุทร์, เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ, จิตรา มีทองคา, ภัทรวรรณ เอมกมล และจิตราพร ชัยเสริมวงศ์.
(2562). การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความสูงฝ้าเพดานห้องพักกับระดับอาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุ.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปี ที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม–เมษายน พ.ศ. 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. หน้า 55-67.
3. ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
3.1 ร้านไซเบอร์คาเฟ่ อินเตอร์เน็ท อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ กทม.เจ้าของโครงการ พันโทพงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์
3.2 โรงแรมคุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท จ.พังงา เจ้าของโครงการ (บริษัทศรีฟ้าการโยธาจากัด)
3.3 บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ริมแม่น้าแคว จ.กาญจนบุรี เจ้าของ พล.ต.ท. วรรณรัตน์ และจรรยา คชรัตน์
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อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
1 นาย เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(2541)
- คอ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2533)
เลขผู้ถือบัตรใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ : ส-สน 236

ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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3.4 สปอรต์คลับ Las Colinas อาคารคอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท 21 กทม.
เจ้าของ บริษัทอโศกดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
3.5 โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านศริญญา บางบัวทอง เจ้าของ บริษัทฟอรั่มแลนด์ดิเวลลอปเม้นท์
3.6 โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านศศิธร บางบอน 3 กทม. เจ้าของ บริษัทฟอรั่มแลนด์ดิเวลลอปเม้นท์
3.7 อาคารสานักงานบริษัท รัชดา ทาวน์เวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม.
เจ้าของ บริษัท รัชดาทาวน์เวอร์ จากัด
3.8 อาคารอโศกเพลส คอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท 21 กทม. เจ้าของโครงการ บริษัทอโศกเพลส จากัด
3.9 โครงการบ้านจัดสรร หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 อ.เมือง จ.ภูเก็ต เจ้าของ บริษัทภูเก็ตวิลล่า จากัด
3.10 สวนอาหารไทย Ana Garden ซอยทองหล่อ 3 ถนนสุขุมวิท 55 กทม. เจ้าของ หจก.อานาการ์เด้นท์ จากัด
3.11 GROOVE BAR ซอยทองหล่อ 3 ถนนสุขุมวิท 55 กทม. เจ้าของ หจก.อานาการ์เด้นท์ จากัด
3.12 คอนโดมิเนียม ดร.นันทนา ยูนิพันธ์ อาคาร Las Colinas Condominium สุขุมวิม 21 กทม.
3.13 คอนโดมิเนียม คุณชาคริต นักสอน อาคาร Las Colinas Condominium สุขุมวิม 21 กทม.
3.14 คอนโดมิเนียม คุณธรรมนูญ และคุณเจนจิรา เลากัยกุล อาคาร Las Colinas Condominium
สุขุมวิท 21 กทม.
3.15 ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น Duangjai Express อาคารห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์ เขตปทุทวัน กทม.
3.16 ร้านอาหารไทย Janlerm (Thai Cuisine Restaurant) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
3.17 ออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
3.18 ออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฎเพชรบุรีและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
3.19 ออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารโรงแรมเพชรน้าหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

3.29
3.30
3.31
3.32
3.33

4. ประสบการณ์การทางาน
4.1 สถาปนิกภายในบริษัทโพลีแกรมดีไซน์
4.2 สถาปนิกภายในและ Project Manager บริษัทอโศกดิเวลลอปเมนท์จากัด
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3.27
3.28

ออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารเรียนศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารเรียนรวมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารหอพักอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในหอประชุมอเนกประสงค์ 2000 ที่นั่ง
อาคารสุเมธตันติเชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในร้านกาแฟ THINK CAFÉ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโครงการโคราชวอเตอร์แลนด์แอนด์แอดแวนเจอร์ปาร์ค
สนามกีฬา 80 พรรษาจังหวัดนครราชสีมา
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโครงการท่าตอนรีสอร์ท ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโครงการบ้านพักอาศัย บ้านแสงเพชร ตาบลหนองจอก อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในร้านกาแฟ Cosy Café and Eatery มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในร้านขายยา Med Interfar อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
4.3 รับราชการ ตาแหน่งอาจารย์สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุทนถวาย
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก ธัญบุรี
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5. การฝึกอบรม
5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 2-3 กันยายน 2556
5.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิคส์เพื่อการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ รุ่นที่1
วันที่ 4 เมษายน 2557 รุ่นที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.4 อบรมหลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร (ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ รองคณบดี
รองผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 27-30 พ.ค. 2557 ประเทศไต้หวัน
5.5 อบรมกระบวนการเรียนรู้และแนวคิดการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
5.6 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 29 มีนาคม 2559
5.7 อบรมโครงการปฏิบัติการโปรแกรม BIM ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 28-29 มกราคม 2559
5.8 อบรมโครงการสื่อการสอนอิเลคทรอนิคส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 25 เมษายน 2559

ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
5.9 อบรมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ STEM EDUCATION
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 29 กุมภาพันธ์ 2559
5.10 อบรมการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ ห้อง ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2558
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6. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
6.1 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
6.2 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2
6.4 การสร้างหุ่นจาลอง (Model)
6.5 ระบบอาคารอุตสาหกรรม
6.6 คุณธรรม จริยธรรม และพระราชบัญญัติการใช้คอมพิวเตอร์
6.7 สถาปัตยกรรมภายใน 1
6.8 สถาปัตยกรรมภายใน 5
6.9 สถาปัตยกรรมภายใน 7
6.10 สถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี
6.11 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
6.12 การออกแบบงานระบบภายในอาคาร
6.13 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
6.14 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานทางวิชการ
2.1 เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ, ธัญสร กิตติสมุทร์ และจิตรา มีทองคา ปิติ เพชรดา และมทินา สุพรศิลป์. (2561). การใช้
สีในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราช
ภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 503-508.
2.2 ธัญสร กิตติสมุทร์, เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ, จิตรา มีทองคา, ภัทรวรรณ เอมกมล และจิตราพร ชัยเสริมวงศ์.
(2562). การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความสูงฝ้าเพดานห้องพักกับระดับอาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุ.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปี ที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม–เมษายน พ.ศ. 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. หน้า 55-67.
3. ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
3.1 พ.ศ. 2542 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดเส้นศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้
3.2 พ.ศ. 2543 ร่วมวาดภาพบนกาแพง “โครงการจุดประกายศิลป์สีพีทีเฉลิมพระเกียรติ
3.3 พ.ศ. 2556 ออกแบบแสงสว่าง อาคารที่พักอาศัย เพชรบุรี 11
3.4 พ.ศ. 2555 ออกแบบแสงสว่าง โชว์รูมสานักงานรถเบนเนเล่ นวมินทร์
3.5 พ.ศ. 2555 ออกแบบแสงสว่าง บ้านมาลีนนท์ สุขุมวิท
3.6 พ.ศ. 2554 ออกแบบแสงสว่าง บ้านรุ่งโรจันทร์ ปทุมธานี
3.7 พ.ศ. 2554 ออกแบบแสงสว่าง บ้านวัชรพล ลาดพร้าว
3.8 พ.ศ. 2553 ออกแบบแสงสว่าง อาคารโชว์รูมสานักงาน บริษัท บวรวาณิชย์ จากัด รัชดา – ท่าพระ
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ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
2 นาง ธัญสร กิตติสมุทร์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(สถ.ม.) สาขาสถาปัตยกรรม
ภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2560)
- ศิลปะบัณฑิต (ศ.บ.)
สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2557)

ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

4. ประสบการณ์การทางาน
-
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3.9 พ.ศ. 2553 ออกแบบแสงสว่าง บ้านบวรวาณิชย์ รัชดา – ท่าพระ
3.10 พ.ศ. 2552 ออกแบบแสงสว่าง อาคารบ้านโหสกุล สุขุมวิท
3.11 พ.ศ. 2552 ออกแบบแสงสว่าง อาคาร บริษัท โรส วิดีโอ จากัด สาธุประดิษฐ์
3.12 พ.ศ. 2551 ออกแบบแสงสว่าง บ้านมนต์เสรีนุสรณ์ พระราม 9
3.13 พ.ศ. 2551 ออกแบบแสงสว่าง เพ้นส์เฮ้าส์ สายลม คอนโดมิเนียม
3.14 พ.ศ. 2550 ออกแบบแสงสว่าง บ้านศรไพศาล คลองเตย
3.15 พ.ศ. 2549 ออกแบบแสงสว่าง บ้านคุณปลื้ม ชลบุรี
3.16 พ.ศ. 2549 ออกแบบแสงสว่าง บานอัศวมั่นคง ชลบุรี
3.17 พ.ศ. 2548 ออกแบบแสงสว่าง บ้านธนานันต์ รามอินทรา
3.18 พ.ศ. 2548 ออกแบบแสงสว่าง บ้านลือชาทร ปทุมธานี
3.19 พ.ศ. 2547 ออกแบบแสงสว่าง บ้านไม้ปอง พุทธมณฑล สาย 4
3.20 พ.ศ. 2547 ออกแบบแสงสว่าง บ้านสบาย สบาย พระบรมราชชนนี
3.21 พ.ศ. 2547 ออกแบบแสงสว่าง บริษัท สบาย สบาย ดิเวลล้อปเมนท์ จากัด
3.22 พ.ศ. 2546 ออกแบบแสงสว่าง บริษัท สตาร์ริช จากัด วงเวียนใหญ่
3.23 พ.ศ. 2546 ออกแบบแสงสว่าง อาคารนานมีบุคส์ สาธร
3.24 พ.ศ. 2545 ออกแบบแสงสว่าง อาคารนานมีบุคส์ สุขุมวิท 31
3.25 พ.ศ. 2545 ออกแบบแสงสว่าง เพ้นส์เฮ้าส์ อาคารนานมีบุคส์ สุขุมวิท 31

ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

6. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
6.1 สุนทรียศาสตร์
6.2 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนาเสนอผลงาน
6.3 สถาปัตยกรรมภายใน 3
6.4 ประวัติศาสตร์ศิลปะ และสถาปัตยกรรมโลก
6.5 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 3 มิติ
6.6 ปฏิบัติโรงงาน
6.7 การวิเคราะห์รายละเอียดวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน
6.8 การเขียนแบบเบื้องต้น
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5. การฝึกอบรม
5.1 Lighting Design, King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi, มิถุนายน – กันยายน 2547
5.2 Lighting Design, สมาคมสถาปนิกสยาม, เมษายน 2548
5.3 Lighting software , Philips Lighting Academy, 11 กันยายน 2558
5.4 พ.ศ. 2560 อบรมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน TQR คณะวิทยาการจัดการ
5.5 พ.ศ. 2561 สัมมนาการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF
5.6 พ.ศ. 2561 อบรมการออกแบบเพื่อทุกคน UNIVERSAL DESIGN และทากิจกรรม WORK SHOP
5.7 พ.ศ. 2561 อบรมการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
5.8 พ.ศ. 2561 สัมมนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
6.9 ภาพร่าง
6.10 การจัดองค์ประกอบศิลป์
6.11 แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบ
6.12 สถาปัตยกรรมภายใน 3
6.13 สถาปัตยกรรมภายใน 5
6.14 สถาปัตยกรรมภายใน 6
6.15 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาปัตยกรรมภายใน
6.16 สหกิจศึกษา สถาปัตยกรรมภายใน
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานทางวิชการ
2.1 เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ, ธัญสร กิตติสมุทร์ และจิตรา มีทองคา ปิติ เพชรดา และมทินา สุพรศิลป์. (2561). การ
ใช้สีในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
"ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 503-508.
2.2 ธัญ สร กิตติสมุทร์, เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ, จิตรา มีทองคา, ภัทรวรรณ เอมกมล และจิตราพร ชัยเสริมวงศ์.
(2562). การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องระดั บ ความสู ง ฝ้ า เพดานห้ อ งพั ก กั บ ระดั บ อาการซึ ม เศร้ า ของผู้ สู ง อายุ .
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปี ที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม–เมษายน พ.ศ. 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. หน้า 55-67.
3. ผลงานออกแบบงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
3.1 พ.ศ. 2553 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจัดส่วนหย่อม ระดับอุดมศึกษา
3.2 พ.ศ. 2553 ได้เข้าร่วมโครงการ JUNIOR DESIGN งัดไอเดีย กราดความคิด ก้าวสู่นักออกแบบมือโปร
3.4 พ.ศ. 2554 ได้เข้าร่วมโครงการ Experiencing Design (In Social Perspective) Spiritual Rest
3.5 พ.ศ. 2554 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TIDA IAIDAC Workshop
3.6 พ.ศ. 2555 จัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์กิจกรรม Interior Intrend
3.7 พ.ศ. 2555 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมสมองสะท้อนปัญหาและความต้องการงานออกแบบ
3.8 พ.ศ. 2556 ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 (5th GRADUATE INTERGRITY : GI5)
3.9 พ.ศ. 2560 ประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 7
ในหัวข้อ “โรงเรียนบันดาลใจ: CREATIVE SCHOOLS”
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ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
3 นางสาว จิตรา มีทองคา
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(สถ.ม.) สาขาสถาปัตยกรรม
ภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2560)
- ศิลปะบัณฑิต (ศ.บ.)
สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (2555)

ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
4. ประสบการณ์การทางาน
-

6. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
6.1 สถาปัตยกรรมภายใน 1
6.2 สุนทรียศาสตร์
6.3 สถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี
6.4 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 1
6.5 สถาปัตยกรรมภายใน 3
6.6 ประวัติศาสตร์ศิลปะ และสถาปัตยกรรมโลก
6.7 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 3 มิติ
6.8 สถาปัตยกรรมไทย
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5. การฝึกอบรม
5.1 พ.ศ. 2560 อบรมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน TQR คณะวิทยาการจัดการ
5.2 พ.ศ. 2561 สัมมนาการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF
5.3 พ.ศ. 2561 อบรมการออกแบบเพื่อทุกคน UNIVERSAL DESIGN และทากิจกรรม WORK SHOP
5.4 พ.ศ. 2561 อบรมการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
5.5 พ.ศ. 2561 สัมมนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

131

6.9 การออกแบบเครื่องเรือน
6.10 ปฏิบัติโรงงาน
6.11 การออกแบบงานระบบภายในอาคาร
6.12 ออกแบบเบื้องต้น
6.13 การเขียนแบบเบื้องต้น
6.14 ภาพร่าง
6.15 การจัดองค์ประกอบศิลป์
6.16 กายวิภาคเชิงกล
6.17 เทคนิคการแสดงแบบ
6.18 สถาปัตยกรรมภายใน 2
6.19 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 2
6.20 ตกแต่งแบบไทย
6.21 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิก
6.22 การออกแบบแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม
6.23 ระเบียบวิธีวิจัย
6.24 การวิเคราะห์รายละเอียดวิทยานิพนธ์ สถาปัตยกรรมภายใน

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานทางวิชาการ
2.1 ธัญสร กิตติสมุทร์, เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ, จิตรา มีทองคา, ภัทรวรรณ เอมกมล และจิตราพร ชัยเสริมวงศ์.
(2562). การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความสูงฝ้าเพดานห้องพักกับระดับอาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุ.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปี ที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม–เมษายน พ.ศ. 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. หน้า 55-67.
3. ผลงานออกแบบงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
3.1 ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น หมู่บ้านแสนสบาย ขนาดพื้นที่ใช้สอย 230 ตารางเมตร
3.2 ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใข้สอย 450 ตร.ม. หมู่บ้านเพชรวงแหวน ถ.กาญจนาภิเษก
3.3 ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 700 ตร.ม. หมู่บ้านแสนสบาย ถ.ทวีวัฒนา-กาญนาภิเษก
3.4 ออกแบบห้องพักอาศัยภายใน Belle Grand Ram 9 พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.ม.
3.5 ร่วมออกแบบห้องครัวคอนโดมิเนียมโครงการ 98 Wireless
3.6 ร่วมออกแบบห้องครัวคอนโดมิเนียมโครงการ Tela Thonglor
3.7 ร่วมออกแบบห้องครัวคอนโดมิเนียมโครงการ Park 24
3.8 ร่วมออกแบบห้องครัวคอนโดมิเนียมโครงการ Icon Siam
3.9 ร่วมออกแบบห้องครัวคอนโดมิเนียมโครงการ Montazure Phuket
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ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
4 นางสาวจิตราพร ชัยเสริมวงศ์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(สถ.ม.) สาขาสถาปัตยกรรม
ภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2561)
- ศิลปะบัณฑิต (ศ.บ.)
สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
(2554)

ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
4. ประสบการณ์การทางาน
4.1 ปี 2553 ฝึกงานกับบริษัท Palmer and Turner
4.2 ปี 2553 ฝึกงานกับบริษัท Design Scene
4.3 ปี 2554-2556 ทางานบริษัท E.I.M. Studio Co.,Ltd. ในตาแหน่ง Inteiror Designer
4.4 ปี 2556-2558 ทางานอิสระ
4.5 ปี 2558-2559 ทางานบริษัท DM Home (Kitchen Studio) ในตาแหน่ง Interior Designer
4.6 ปี 2560-2561 ทางานอิสระ

6. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
6.1 ออกแบบเบื้องต้น
6.2 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2
6.3 สถาปัตยกรรมภายใน 2
6.4 สุนทรียศาสตร์
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5. การฝึกอบรม
5.1 อบรมหลักสูตร Advance Lighting Interior ที่โรงเรียนจินตนาการคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
5.2 อบรมหลักสูตร Advance Model ที่โรงเรียนจินตนาการคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
5.3 อบรมหลักสูตร Advance Corona ที่โรงเรียนจินตนาการคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
5.4 อบรมเรื่องการออกแบบครัวกับ SieMatic ที่บริษัท DM HOME
5.5 อบรมความรู้เรื่องชุดครัวของ Kohler กับบริษัท Kohler Thialand ที่บริษัท DM HOME
5.6 อบรมความรู้เรื่องเรื่องชุดครัวของ Binomva กับบริษัท Binova ที่บริษัท DM HOME

ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

ประวัติศาสตร์ศิลปะ และสถาปัตยกรรมโลก
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 3 มิติ
สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมภายใน 7
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาปัตยกรรมภายใน
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานทางวิชาการ
2.1 ธัญสร กิตติสมุทร์, เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ, จิตรา มีทองคา, ภัทรวรรณ เอมกมล และจิตราพร ชัยเสริมวงศ์.
(2562). การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความสูงฝ้าเพดานห้องพักกับระดับอาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุ.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปี ที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม–เมษายน พ.ศ. 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. หน้า 55-67.
3. ผลงานออกแบบงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
3.1 ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2558 ร่วมออกแบบงานสถาปัตยกรรม อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5
จ.นครสวรรค์, อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.นครราชสีมา, อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8
จ.ขอนแก่น, สภากาชาดไทย
3.2 พ.ศ. 2561 ร่วมออกแบบงานสถาปัตยกรรม บ้านพักอาศัยและสานักงาน "บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จากัด"
ขนาดพื้นที่ 2,550 ตร.ม., อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี
3.3 พ.ศ. 2561 ร่วมออกแบบงานสถาปัตยกรรม-ตกแต่งภายใน ร้านกาแฟ ขนาดพื้นที่ 99 ตร.ม., จ.เพชรบูรณ์
3.4 พ.ศ. 2561 ร่วมออกแบบงานสถาปัตยกรรม บ้านพักอาศัย 2 ชั้น "VillaV", ขนาดพื้นที่ 324 ตร.ม.,
จ.นครราชสีมา
3.5 พ.ศ. 2561 ออกแบบตกแต่งภายใน คอนโด “Aspire เอราวัณ", ขนาดพื้นที่ 35 ตร.ม., อ.ปากน้า,
จ.สมุทรปราการ
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ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
5 นางสาวภัทรวรรณ เอมกมล
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(สถ.ม.) สาขาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555)
เลขผู้ถือบัตรใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ : ภ-สถ 17741

ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3.6 พ.ศ. 2561 ร่วมออกแบบตกแต่งภายใน ร้านกาแฟ "Sentimental cafe" ขนาดพื้นที่ 40 ตร.ม.,
แขวงตลาดน้อย, เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพมหานคร
3.7 พ.ศ. 2561 ออกแบบตกแต่งภายใน อาคารห้องสมุด "ศูนย์การเรียนรู้สวรรค์บ้านนา", ขนาดพื้นที่ 108 ตร.ม.,
อ.หนองบัว, จ.นครสวรรค์
4. ประสบการณ์การทางาน
4.1 มี.ค. 2556 - พ.ค. 2556 ฝึกงาน บริษัท อาร์ชิแพลน จากัด
4.2 ม.ค. 2558 - มี.ค. 2560 ทางานตาแหน่ง สถาปนิก บริษัท บางกอกโปรเจค จากัด

6. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
6.1 เทคโนโลยีและการก่อสร้าง
6.2 วัสดุและงานก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม
6.3 พลังงานและการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.4 คอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน
6.5 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
6.6 การจัดนิทรรศการ
6.7 จิตวิยามนุษย์และสภาพแวดล้อม
6.8 ออกแบบเครื่องเรือน
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5. การฝึกอบรม
-

ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
6.9 การออกแบบงานระบบภายในอาคาร
6.10 การเตรียมสหกิจศึกษา สถาปัตยกรรมภายใน

137

138

ภาคผนวก จ
สําเนารายนามคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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140

ภาคผนวก ฉ
สําเนารายนามคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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142

ภาคผนวก ช
รายนามคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก ซ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
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