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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

มคอ.2
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สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษา)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู และกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หนา
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
4
5
6
6
7
8
8
8
10
48
49
50
50
51
56
70
70
70
70
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สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้ผลการการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก ก แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของการศึกษา
ภาคผนวก ข โครงสรางรหัสวิชา 9 หลัก
ภาคผนวก ค คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
ภาคผนวก ง การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
สํานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. 2555
ภาคผนวก จ แนวคิดและแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู
(Expected Learning Outcomes)
ภาคผนวก ฉ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
จากหลักสูตรสูรายวิชา
ภาคผนวก ช ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

หนา
71
71
71
72
72
72
72
73
73
74
75
77
77
77
77
77
79
82
84
86
119
121
126
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและ
พัฒนาธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ

:

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายใน
และพัฒนาธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Interior
Design Management and Business Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
: บธ.บ (การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Interior Design Management
and Business Development)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Interior Design Management and Business Development)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
133 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
ฉบับป พ.ศ. 2555
- เริ่มเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2559
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 และ ในการประชุมครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
- ไดรับอนุมัต/ิ หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 และ ในการประชุมครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ผูจัดการโครงการในภาครัฐและเอกชน
8.2 ผูบริหารงานออกแบบภายใน
8.3 ผูประสานงานออกแบบภายใน
8.4 ผูประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับธุรกิจออกแบบภายใน
8.5 ฝายสรางสรรคของหนวยงานและเอกชน
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9. ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
ที่
1 นางสาวภาวิณี บุณยโสภณ

นางกัลยกร

ไพบูลย

3

นางนิตยา

อุตกฤษฏ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Université de Grenoble, France
Oklahoma State University, U.S.A.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ป
2554
2549
2546

ผูชวย
ศษ.ด. (บริหารการศึกษา)
ศาสตราจารย บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

2555
2551
2531

อาจารย

บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย)
วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
วท.บ. (สถิติประยุกต)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2548

นายฐปนพงศ นิวัตรอมรรักษ

อาจารย

ศ.ม. (การออกแบบภายใน)
อส.บ. (เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2550
2545

5

นายศวิษฐ

อาจารย

สถ.ม. (สถาปตยกรรมภายใน)
ศล.บ. (ออกแบบภายใน)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ

2558
2556

หมายเหตุ : ลําดับที่ 1 คือประธานหลักสูตร
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4

พิริยะสุรวงศ
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2

ตําแหนง
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ทางวิชาการ
รอง
Ph.D. (Industrial Engineering)
ศาสตราจารย M.Sc. (Management Information System)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเปนจะตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยูกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว รวมถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีที่นํามาใชในระบบสํานักงาน และการแขงขันในกลุมธุรกิจและ
อุต สาหกรรม การเปลี่ ย นแปลงทางด า นเศรษฐกิจ และสั ง คม จึ งจํ าเป น ต อ งเตรี ย มความพร อมให ทัน ต อ การ
เปลี่ยนแปลง สิ่งสําคัญคือ จะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองค
ความรูใหม ๆ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและใหเขากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทยซึ่ง
ตรงตามแผนกลยุ ทธ ของมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล าพระนครเหนื อและเป าหมายยุทธศาสตร ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป า หมายยุ ท ธศาสตร ข องกรอบนโยบายการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วิ ท ยาการใหม ๆ
จําเปนตองใชบุคลากรทางดานการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนากําลังคนและตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานของประเทศ ในลักษณะของการนําเอาวิทยาการแบบบูรณาการมาใชในการเพิ่มขีดความสามารถ
ของกําลังคน เพื่อใหสามารถแขงขันกับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลั ก สู ต รจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงด า นสั ง คมยุ ค การสื่ อ สารที่ มี ร ะบบและ
การจัดการที่ดี การพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และการใชคอมพิวเตอรในการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับการขยายตัว การใชงานและการจัดระบบสํานักงาน อุปกรณในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะนําไปสูสังคมที่มีการ
นําเอาระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก ทั้งนี้
จําเปนจะตองมีผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ ที่มีความเปนมืออาชีพมีความเขาใจ
ในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้
เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองกับการพัฒนาระบบธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศใหทันตอการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรมตลอดจนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตอไป
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการ
แขงขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางดานการออกแบบ
ภายในจึงจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะ
งานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพที่มีความเฉพาะ
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางดานวิชาการสอดคลองตอความตองการของประเทศ
12.2.2 สงเสริมดานการบริหารจัดการโครงการออกแบบภายในที่ดี
12.2.3 สรางองคความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติดานการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนา
ธุรกิจ เพื่อใหมีการพัฒนาขั้นสูง
12.2.4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ใสใจถึงผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุมวิชาภาษา
รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตรประยุกต
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตรประยุกต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตรประยุกต
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่ประสานงานกับฝายวิชาการของคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบโดย
ฝายดําเนินการประสานงานในดานการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีกับ
สาขาวิชา/คณะอื่นที่เกี่ยวของ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีความมุงมั่นใน
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานการจัดการโครงการออกแบบ สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับ
การบริหารโครงการออกแบบ รวมถึงสามารถสื่อสาร ประสานงาน ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ และสามารถพึ่งพาตนเองได
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เนื่องดวยเทคโนโลยีเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศใหกาวหนา พรอมแขงขัน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งตองการบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถบูรณาการความรูเพื่อนํามาบริหารจัดการ
โครงการออกแบบภายในใหหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีการวางแผนและการปฏิบัติงานซึ่งจะนําไปสูการ
พัฒนาในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการบริหารจัดการอยางเปนระบบ นอกจากนี้ยังสามารถนําความรูพื้นฐานเพื่อไป
ตอยอดในการเปนผูประกอบการธุรกิจออกแบบไดตอไป
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางการบริหารโครงการ ดานการบริหารจัดการพื้นที่การ
ออกแบบภายใน การจัดนิทรรศการและการแสดงสินคา
1.3.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ
1.3.3 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคูกับการทํางานได
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบ - ติดตามประเมินหลักสูตร
สํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ แ ละการ อยางสม่ําเสมอ
จั ด การธุ ร กิจ เป น หลั ก สู ต รการ
จัดการงานออกแบบและพัฒนา
ธุ ร กิ จ ให มี มาตรฐานไม ต่ํ ากว า
ที่ สํ านั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงความ
กับความตองการของธุรกิจและ ต อ งการของผู ป ระกอบการด า น
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับความ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมในการนํ า เอา
ตองการด านกําลั งคนที่มีความ เทคโนโลยี แ ละระบบสารสนเทศ
เชี่ยวชาญเฉพาะและทันตอการ มาใชงาน
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
- พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการเรี ย น - สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด า นการเรี ย น
การสอนและบริการวิชาการ ให การสอนให ทํ า วิ จั ย และบริ ก าร
มีประสบการณควบคูไปกับการ วิชาการแกองคกรภายนอก
เรียนการสอน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
3. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
2. ความพึงพอใจในทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางาน
ของบัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
1. ปริมาณงานบริการวิชาการและ
งานวิจัยตออาจารยในหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช ระบบการศึกษาแบบทวิ ภาค โดยหนึ่ งป การศึกษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศึกษาปกติ และหนึ่ งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาหการคิดหนวยกิต คิดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับระเบียบอื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือนสิงหาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม

- เดือนธันวาคม
- เดือนพฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา ที่มีคะแนนเฉลีย่ รวม (GPA) ไมต่ํากวา
2.00 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชา
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม (GPA) ไมต่ํากวา 2.00 หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการภาควิชา
3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
การคัดเลือกผูเขาศึกษาตองผานการสอบคัดเลือก เขาศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา มีความรูพื้นฐานดานการออกแบบภายในที่แตกตางกัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
นักศึกษาใหมทุกคนตองผานรายวิชาปรับพื้น ดานการออกแบบภายใน โดยมีผลการเรี ยนเปน ไปตาม
เกณฑที่กําหนด
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน)
จํานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1
70
70
70
70
ชั้นปที่ 2
70
70
70
ชั้นปที่ 3
70
70
ชั้นปที่ 4
70
รวม
70
140
210
280
บัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
70

2564
70
70
70
70
280
70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
งบประมาณรายได
งบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

2560
870,000
3,478,500
4,348,500

ปงบประมาณ
2561
2562
1,140,000
2,275,000
5,188,740
5,188,740
6,328,740
7,463,740

2563
2,275,000
5,188,740
7,463,740

2564
2,275,000
5,188,740
7,463,740

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : ลานบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
4,144,300 5,188,740 5,188,740 5,188,740 5,188,740
3,091,800 4,675,600 4,675,600 4,675,600 4,675,600
234,000
237,800
10,640
10,640
10,640
10,640
405,200
458,700
458,700
458,700
458,700
40,000
43,800
43,800
43,800
43,800
339,700
4,144,300 5,188,740 5,188,740 5,188,740 5,188,740
4,144,300 5,188,740 5,188,740 5,188,740 5,188,740
280
280
280
280
280
(คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา จํานวน 16,848 บาท)
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2.7 ระบบการศึกษา
ใชร ะบบการจั ดการเรีย นการสอนเปน แบบชั้น เรี ยน โดยเป นไปตามระเบียบมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.2.1.1 วิชาบังคับ
ก. กลุมวิชาภาษา
ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ค. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ง. กลุมวิชาพลศึกษา
3.1.2.1.2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.1.2.2.1 กลุมวิชาแกน
ก. วิชาการจัดการธุรกิจ
ข. วิชาการออกแบบ
ค. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.2.2.2 กลุมวิชาชีพ
3.1.2.2.3 กลุมวิชาสหกิจศึกษา
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.3.1.1 วิชาบังคับ
ก. กลุมวิชาภาษา

133

หนวยกิต

30
20
12
3
3
2
10
97
75
24
33
18
9
13
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

30
20
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
080103001

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103012
การอาน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
080103014
การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
080103016
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
เลื อกจากรายวิ ช าในกลุ ม วิ ช าภาษา ในหมวดวิ ช าศึกษาทั่ว ไปที่ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนือเปดสอน
ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3
หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
040113005
เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
040313016
ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
040503001
สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
ค. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080303601
มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303606
การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
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หรือเลือกจากรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
ง. กลุมวิชาพลศึกษา
2
หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
080303501
บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502
วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503
แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504
ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303505
เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
080303506
เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
080303507
ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
080303508
เซปกตะกรอ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
080303509
เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
080303510
ไทจี๋/ไทเกก
1(0-2-1)
(Taiji/Taikek)
080303511
หมากลอม
1(0-2-1)
(GO)
080303512
ฟบา 33
1(0-2-1)
(FIBA 33)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือเปดสอน
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3.1.3.1.2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10
หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080103115
สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture in Literature)
080103116
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Study)
080103117
ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
080203901
มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
080203904
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203906
เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
080203907
ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
080303102
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
080303401
คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
080303602
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
080303603
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เปดสอน

- 14 3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.1.3.2.1 กลุมวิชาแกน
ก. วิชาการจัดการธุรกิจ
110313101
110313102
110313103
110313104
110313105
110313106
110313107
110313108

110313201
110313202
110313203
110313204
110313205
110313206

มคอ.2

100
หนวยกิต
75
หนวยกิต
24
หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
การสื่อสารในองคการธุรกิจ
3(3-0-6)
(Communication in Business Organization)
องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
พื้นฐานการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Fundamentals of Project Management)
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
ข. วิชาการออกแบบ
33
หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
งานระบบและความปลอดภัยสําหรับงานอาคาร
3(3-0-6)
(Systems and Safety for Buildings)
เขียนแบบและสัดสวนมนุษย
3(2-2-5)
(Drawing and Human Scale Application)
กระบวนการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Interior Design Process)
แนวคิดในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Concept Design)
วัสดุสําหรับการออกแบบภายใน
3(3-0-6)
(Materials for Interior Design)
การออกแบบนิทรรศการ
3(2-2-5)
(Exhibition Design)

- 15 110313207
110313208
110313209
110313210
110313213

110313301
110313302
110313303
110313304
110313305
110313306

110313401
110313402
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การประมาณราคาสําหรับการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Cost Estimation for Interior Design)
การบริหารโครงการออกแบบ
3(2-2-5)
(Management of Design Project)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Design for Business I)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Design for Business II)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 3
3(2-2-5)
(Design for Business III)
ค. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
18
หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารสํานักงาน
3(2-2-5)
(Computer for Office Management)
เทคโนโลยีเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
(Technology for Presentation)
คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารโครงการ
3(2-2-5)
(Computer for Project Management)
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
3(2-2-5)
(Website Design and Development)
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 1
3(2-2-5)
(Computer-aided Design I)
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 2
3(2-2-5)
(Computer-aided Design II)
3.1.3.2.2 กลุมวิชาชีพ
9
หนวยกิต
วิชาชีพบังคับ
6
หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
โครงงานพิเศษ 1
3(2-2-5)
(Special Project I)
โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-3)
(Special Project II)
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วิชาชีพเลือก
3
หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาชีพ จํานวน 1 รายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
110313403
พลังงานและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Energy and Environment)
110313404
การถายภาพเบื้องตน
3(2-2-5)
(Photography Basics)
110313405
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Software for Interior Design)
110313406
การออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อการผลิต
3(2-2-5)
(Furniture Design for Production)
110313407
การออกแบบภายในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
(Economic & Ecological Interior Design)
110313408
คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Computer Presentation)
3.1.3.2.3 กลุมวิชาสหกิจศึกษา
110313501

13
หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
1(1-0-2)

เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre – Cooperative Education)
110313502
สหกิจศึกษา 1
6(0-540-0)
(Co-operative Education I)
110313503
สหกิจศึกษา 2
6(0-540-0)
(Co-operative Education II)
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เปดสอน
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3.1.5 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
08xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx
110313101
110313201
110313202
110313203

ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(x-x-x)
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(x-x-x)
(Physical Education Elective Course)
การสื่อสารในองคการธุรกิจ
3(3-0-6)
(Communication in Business Organization)
งานระบบและความปลอดภัยสําหรับงานอาคาร
3(3-0-6)
(Systems and Safety for Buildings)
เขียนแบบและสัดสวนมนุษย
3(2-2-5)
(Drawing and Human Scale Application)
กระบวนการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Interior Design Process)

รวม

19(x-x-x)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
04xxxxxxx
08xxxxxxx
110313102
110313103
110313204
110313301
110313305

ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(x-x-x)
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
แนวคิดในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Concept Design)
คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารสํานักงาน
3(2-2-5)
(Computer for Office Management)
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 1
3(2-2-5)
(Computer-aided Design I)

รวม

21(x-x-x)
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
08xxxxxxx
110313104
110313105
110313205
110313206
110313209
1103xxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management)
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Commerce)
วัสดุสําหรับการออกแบบภายใน
(Materials for Interior Design)
การออกแบบนิทรรศการ
(Exhibition Design)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 1
(Design for Business I)
วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ
(Profession Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
1(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
22(x-x-x)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
08xxxxxxx
08xxxxxxx
110313106
110313207
110313210
110313302
110313306

ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
(General Education Elective Course)
พื้นฐานการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Fundamentals of Project Management)
การประมาณราคาสําหรับการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Cost Estimation for Interior Design)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Design for Business II)
เทคโนโลยีเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
(Technology for Presentation)
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 2
3(2-2-5)
(Computer-aided Design II)
รวม
21(x-x-x)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
08xxxxxxx
08xxxxxxx
110313107
110313208
110313213
110313303
110313401

ชื่อวิชา
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
การบริหารโครงการออกแบบ
(Management of Design Project)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 3
(Design for Business III)
คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารโครงการ
(Computer for Project Management)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
รวม

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
1(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
19(x-x-x)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
08xxxxxxx
08xxxxxxx
110313108
110313304
110313402
110313501
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
การเปนผูประกอบการ
(Entrepreneurship)
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
(Website Design and Development)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre – Cooperative Education)
วิชาเลือกเสรี

(Free Elective Course)
รวม

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-9-3)
1(1-0-2)
3(x-x-x)

19(x-x-x)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
110313502

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
รวม

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
6(0-540-0)
6(0-540-0)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
110313503

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)
รวม

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
6(0-540-0)
6(0-540-0)
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
040113005

เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ผลิตภัณฑเคมีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทําความสะอาด สารเติมแตงในอาหาร
นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษ กาว เรซิน ซีเมนต ยารักษาโรค ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับ
การเกษตร การใชสารเคมีอยางถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน
Ingredients and properties of chemical products in everyday life : soap,
toothpaste, detergent, food additives, milk and its products, cosmetic products, paper,
resin, adhesives, cement, medicine, and agricultural chemicals; proper uses of
chemical products and proper first-aid treatment due to chemical exposure.

040313016

ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การคนพบทางฟสิ กสที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสั งคมมนุษย ความสําคัญของฟสิกสต อ
วิวัฒนาการของประชาคมโลก รูจักเขาใจความสัมพันธกับปรากฏการณธรรมชาติ การนําความรูทาง
ฟสิกสมาประยุกตในชีวิตประจําวัน
Physic discovery with impact on human society, importance of physics on global
community evolution, understanding relation between physics and natural phenomena,
application of physics in daily life.

040503001

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมายของการใชสถิติกับชีวิตประจําวัน ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบทางสถิติ สถิติ
ในสังคมมนุษย รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดลอม การโฆษณา การตลาด การเงิน การแพทย หรือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
Overview statistics in everyday life. Problem solving systems using statistically
logical skills. The uses of statistics in social science, humanity, government, sport,
education, environment, advertisement, finance, epidemiology, or others.
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080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและ
ไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและยอหนาที่มีโครงสราง
ไมซับซอน การฝกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and writing
at basic level in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse
users. Learning vocabulary and grammatical structures through conversations,
academic and general journals. Writing non-complex sentences and paragraphs.
Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through e-Learning.

080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับกอน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและ
ไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสรางซับซอน
และยอหนาขนาดสั้น การฝกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองและการเรียนรูดวยตนเองผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in
order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning
vocabulary and grammatical structures through conversations, academic and general
journals. Writing complex sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access
Learning Center (SALC) and through e-Learning to promote life- long learning.

080103012

การอาน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
เทคนิคและกลวิธีการอาน พัฒนาทักษะการอานโดยการทํากิจกรรมในชั้นเรียนและการศึกษา
เรียนรูดวยตนเอง
Reading techniques and strategies, develop students reading abilities through
class activities and self-access learning.
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080103014

การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
การเขียนยอหนา การเขียนเลาเรื่อง องคประกอบของยอหนา กระบวนการเขียน กิจกรรมการ
ใหขอมูลปอนกลับจากเพื่อนและครูผูสอน
Writing paragraph; narratives, descriptive and expository types, paragraph
components, writing process, peer feedback and teacher feedback activities.

080103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องตนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง การ
บรรยายลักษณะสิ่งตาง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for communication in
daily life, self introduction, describing things, giving direction and expressing opinions.

080103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับกอน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103016 English Conversation I
ทักษะการออกเสี ยงและการพูดในระดับ โครงสรางประโยคที่ซั บซอนขึ้น เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณแบบเตรียมตัวและแบบไมเตรียมตัว ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดย
เนนการพูดและฟง
Pronunciation and speaking skills with complex sentences in both prepared and
impromptu situations, English communication skills in daily life with an emphasis on
speaking and listening.

080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการใชภาษาเพื่อการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การตอนรับลูกคาและผูเยี่ยมชม
การเจรจาตอรอง การนําเสนอแผนงานและสินคาของบริษัท การเขียนและการนําเสนอโครงการ
Language skills for work, simple Business English, marketing, making appointments,
welcoming visitors, negotiations, describing job positions and products, writing and
presenting projects.
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080103115

สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture in Literature)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยตาง ๆ นับตั้งแตสมัยสุโขทัย
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับสังคม
Society and Thai culture in literature at different periods of time since Sukhothai,
Sri-ayutha, Thonburi, and Rattanakosin, relationship between literature and society.

080103116

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Study)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติศาสตร ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ภูมิปญญาทองถิ่นของคนไทยในอดีต ปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคต เพื่อใหเขาใจการพัฒนาการของอารยธรรมไทยและความภาคภูมิใจในความเปนไทย
History, religion, language, literature, art, local wisdom, and lifestyle of Thai
people in the past, current and future period of time, understand development of
Thai civilization and Thai pride.

080103117

ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วรรณคดีแนวศิลป วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีถึง
ปจจุบัน การแบงประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพทที่ใชในทางวรรณกรรม
Art literature, Development of Thai literature since Sukhothai, Sri-ayuttha,
Thonburi, and present. Categories of Thai literature and vocabularies used in literature.

080203901

มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสั ม พั น ธ ข องมนุ ษ ย แ ละสั ง คม สั ง คมมนุ ษ ย แ ละการตั้ ง ถิ่น ฐาน การจั ด ระเบี ย บสั ง คม
วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาสังคมและการพัฒนาสังคม
Relationship between human beings and society, human society and settlement,
social organization, culture, social institutions, social changes, social problems, and
social development.
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080203904

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับ
วงจรชีวิตในสังคมและการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
Characteristics and evolution of law, types of law, legal knowledge about life
cycle in society and being good citizenship.

080203906

เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวติ
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เศรษฐศาสตร และการประยุกตใชในการแกปญหาตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม มีศักยภาพไปสูการประกอบวิชาชีพตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เพื่อนําไปสูการพัฒนาชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Economic framework and its applications to solve economic and social
problems as well as encouraging potential of careers based on sufficiency economic
theory.

080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสําคัญของธุรกิจในชีวิตประจําวัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ
ธุรกิจ การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและ ความรับผิดชอบ
ตอสังคม
The essential of business in everyday life, business environment, types of
business, business management, business information technology management,
business ethics and social responsibility.

080303102

จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พฤติกรรมของบุคคลเมื่อปฏิสัมพันธกับผูอื่น การขัดเกลาทางสังคม ตัวตนทางสังคม การรูคิดทาง
สังคม เจตคติและการเปลี่ยนเจตคติ การคลอยตามและการเชื่อฟง อคติ ความกาวราว ความชอบพอ
และความใกลชิด การชวยเหลือ การโนมนาวใจ กลุมและกระบวนการกลุม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การรวมมือและการแขงขัน ในบริบทสังคมไทยและอาเซียน
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Individual behavior in interaction, socialization, social identity, social cognition,
attitude and attitude change, conformity and prejudice, aggression, conformity and
intimacy, altruism, persuasion, group and group process, cultural diversity, cooperation
and competition in Thai and ASEAN society contexts.
080303401

คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องตน คอมพิวเตอรและโปรแกรมที่ใชเกี่ยวกับ
คาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ การเลือกเพลง การจัดทํารายการเพลง การตั้งจังหวะเพลง
การใชงานเสียงประกอบ การฝกรองเพลง การรองเพลงเดี่ยวและเพลงคู
History and concepts of karaoke, general knowledge of music, computer and
computer software for karaoke: nick karaoke, extreme karaoke, installation of appropriate
equipment and instrument, song selection and programming, rhythm setting,
synchronized karaoke and sound effect, singing practice both solo and duet singing.

080303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม การฝก
ทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and
spectator.

080303502

วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาวอลเลยบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม การฝก
ทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนวอลเลยบอล การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and
spectator.
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080303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม การฝกทักษะ
เบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and
spectator.

080303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบือ้ งตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝงความรู
ความเขาใจ และเจตคติที่ดี การเตนรําแบบละติน และแบบบอลรูม
History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing
knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing.

080303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม การฝก
ทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนเทเบิลเทนนิส การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship and spectator.

080303506

เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติและพัฒนาการของการตอสูปองกันตัวในรูปแบบของเทควันโด ฝกการตอสูปองกันตัว ตั้งแต
ขั้นพื้นฐานสายสีขาวจนถึงขั้นสายสีเหลืองขั้น 1 กฎ กติกา มารยาท และบทบัญญัติของเทควันโดกับการ
ปองกันตัวในชีวิตประจําวัน
History of Taekwondo, practice in basic skills (from white belt to first yellow
belt), rules, regulations, etiquette, ethics, and application in daily life.
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080303507

ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาฟุตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา มารยาทที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน นําไป
ถายทอดใหผูอื่น การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of football, techniques, rules, regulations and etiquette transferring of
knowledge to others, good sportsmanship and spectator.

080303508

เซปกตะกรอ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาตะกรอ เทคนิคการเลน เขาใจกฎ กติกา มารยาทของผูเลนและผูช มที่ดี การฝก
ทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลน และนําไปถายทอดใหผูอื่นได
History of Sepak-Takraw, techniques, rules, regulations, player and spectator
etiquette, practice in basic skills and applying skills to play games and transferring
knowledge to others.

080303509

เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแขงขัน อุปกรณการแขงขัน การฝกทักษะพื้นฐาน
การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดแขงขันกีฬาเปตอง การแขงขันกีฬาภายในชั้นเรียน
History of Petanque, rules, regulations, ethical standards for competition, playing
equipment, practice in basic skills: holding ball, throwing, hitting and counting points,
organizing competition programs and competition in class.

080303510

ไทจ/ี๋ ไทเกก
1(0-2-1)
(Taiji / Taikek)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
ประวัติและวิวัฒนาการของไทจี๋ / ไทเกก การปองกันการบาดเจ็บจากการฝก การฝกทักษะ
พื้นฐาน การทรงตัว การเคลื่อนที่ของเทาและลําตัว การฝกลมปราณไทจี๋/ไทเกก 18 ทา และการฝก
มวยไทจี๋/ไทเกก ขั้นที่ 1
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History and development of Taiji / Taikek, prevention of injury from practicing,
basic skills practice : balancing and movement of feet and body, practicing 18 patterns
of Taiji / Taikek and level-l Taiji / Taikek.
080303511

หมากลอม
1(0-2-1)
(GO)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมากลอม กฎ กติกา มารยาท วัตถุประสงค
พื้นฐานของการเลนหมากลอม ทักษะทางปญญา 11 ประการ บัญญัติ 10 ประการ เทคนิคในการเลน
ของหมากลอมแบบตาง ๆ การแกปญหาระหวางเกม คุณคาของหมากลอมและการนําไปใชประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
History of the game of GO, rules, principles, etiquettes and purposes, basic
playing method of game, eleven intellectual skills on playing game, ten regulations of
the game, techniques and problem solving, values and application for daily life.

080303512

ฟบา 33
1(0-2-1)
(FIBA 33)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาฟบา 33 (FIBA 33 : Federation International Basketball 33) กฎ กติกามารยาทของ
การแขงขัน อุปกรณการแขงขัน การฝกทักษะพื้นฐาน การถือลูกบอล การสง การเลี้ยง การยิงประตู การ
ปองกัน การบันทึกคะแนน การจัดการแขงขัน และการแขงขันภายในชั้นเรียน
History of FIBA 33 (Federation International Basketball 33), rules, regulation,
ethical standards for competition, sport equipment, practice in basic skills: holding,
throwing, and dribbling ball, shooting, defending, scoring, organizing competition
programs and competition in class.

080303601

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนาตนเอง
การติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม ภาวะผูนาํ ความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง สังคม
วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกตใชในการสรางมนุษยสัมพันธ
Principles and theories of human behavior, understanding individual and others,
self - development, communication, teamwork, leadership, conflicts and conflict
management, society and culture, social etiquette, religious principles and application
to enhance human relations.
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080303602

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตพื้นฐาน พัฒนาการของชีวิตและ
พัฒนาการทางจริยธรรม ทฤษฎีความตองการ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การรับรูความสามารถของ
ตนและการเห็นคุณคาในตนเอง ความคิดสรางสรรค การเลือกคูครอง การบริหารชีวิต การทํางานที่มี
ความสุข และหลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Definition and significance of life quality, basic life quality, moral development,
need theory, physical and mental health, perceived self-efficacy and self-esteem,
creative thinking, choosing a spouse, life management, work with happiness and
Dharma principles for development of life quality.

080303603

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิต
การปรับตัวและการบริหารความเครียด การปรับปรุงและการเสริมสรางบุคลิกภาพ บุคลิกภาพสูความ
เปนผูนํา ความฉลาดทางอารมณ การพูด การฟง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม และการปฏิบัติ
ตนตามมารยาทสังคม
Significance of personality development, theories of personality, personality
assessment, mental health, adjustment and stress management, personality towards
leadership, emotional intelligence, speaking, listening, assertive behavior, and
conformity to social etiquette.

080303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบ พืน้ ฐานการทํางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเขาใจความคิดของมนุษย
การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงสังเคราะห
ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด
System, neurological system, psychological process to understand human’s
thought: systematic thinking, analytical thinking, strategic thinking, synthesis thinking,
creative thinking, integrative thinking, techniques for developing thinking.
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110313101

การสื่อสารในองคการธุรกิจ
3(3-0-6)
(Communication in Business Organization)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
กระบวนการทางการสื่อสาร อุปสรรคที่ของการสื่อสารและวิธีการแกไข การสื่อสารกลุม ภาวะ
ผู นํ า และการทํ า งานเป น ที ม การแก ป ญ หาการขั ด แย ง ทางการสื่ อ สาร การสื่ อ สารในองค ก ร
อวัจนภาษา การทํารายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานอยางมีประสิทธิภาพ
A study of communication process, language barrier problems and solutions,
group communication, leadership and teamwork, solutions to communication conflicts,
organizational communication, nonverbal language, report writing, and effective
presentation techniques.

110313102

องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับหลักการทางการบริหาร ทฤษฎีและแนวคิดในการบริหารสภาพแวดลอมของ
องคการ ความรับผิดชอบตอสังคมและจริยธรรมทางดานการบริหารจัดการ โครงสรางองคการและการ
ออกแบบองคการ การจัดองคการที่มีประสิทธิผลและวัฒนธรรมองคการ ความเปนผูน ํา การจูงใจใน
องคการ
Fundamental principles of administration, theories and concepts in managing
organizational environment, social responsibility and management ethics, organizational
structure and design, effective management of organization and organizational culture,
leadership, and organizational persuasion.

110313103

หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด ตลาดธุรกิจ พฤติกรรมผูบริโภค การแบง
สวนตลาด สวนประสมทางการตลาด วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การขาย การโฆษณา รูปแบบการตลาด
สมัยใหม การนําเทคโนโลยีมาชวยพัฒนาตลาด
Marketing processes and environment, business marketing, customer behavior,
marketing segmentation, marketing mix, product life cycle, sales, advertising and
modern marketing, and using technology to maximize marketing efficiency.
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110313104

การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
การบริหารทรัพยากรมนุษย การวางแผนทรัพยากรมนุษย การกําหนดงานและการวิเคราะหงาน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
คาตอบแทน กฎหมายคุมครองแรงงาน วินัย การรองทุกข และการใหคําปรึกษาและกําลังใจ
Human resources management and planning, job specification and analysis,
recruitment and training, performance appraisals, compensation management, labor
laws, discipline, reporting unfair acts, and counseling and advising.

110313105

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
ระบบการพาณิ ช ย อิเล็ กทรอนิ กส ประโยชน ผลกระทบ ขอจํ า กัด ของการค าออนไลน แ นว
ทางการเขาสูธุรกิจ ระบบการชําระเงิน ระบบการรักษาความปลอดภัย การบริหารลูกคาสัมพันธใน
ระบบการคาอิเล็กทรอนิกสการโฆษณา การตลาด และการประชาสัมพันธออนไลน รวมไปถึงกฎหมาย
และจริยธรรมทางการดําเนินงาน
The system of e-commerce and its effects and benefits, the limitations of online
marketing, methods of beginning an e-commerce business, payment systems, security,
customer service management for e-commerce, advertising, marketing and online
public relations, as well as ethics and laws relating to e-commerce practice.

110313106

พื้นฐานการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Fundamentals of Project Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
หลั ก การพื้ น ฐานของการจั ด การโครงการตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น จนสิ้ น สุ ด โครงการ โดยศึ ก ษา
ความเปนไปได การวางแผนโครงการ การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการเขียน แผนภาพแกนต
การเตรียมทีมงาน การจัดการงบประมาณการควบคุมคุณภาพโครงการการบริหารความเสี่ยง การ
ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
The fundamentals of project management from the outset to the completion;
studying the feasibility, planning, preparation, project proposal drafting, criteria for
team building, cost management, quality control, risk management, and project
evaluation.
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110313107

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
การเงิน ความหมายของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ งบการเงิน รูปแบบของกิจการ
ธุรกิจและการภาษีอากร เครื่องมือทางการเงิน การวิเคราะหทางการเงิน ตลาดการเงิน และการจัดการ
หาแหลงเงินทุน
Finance, the definitions of asset, debts, owner’s equity, balance sheet,
business type and taxation, financial instruments and analysis, financial market,
and sources of finance.

110313108

การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
การฝก อบรมและพัฒ นาผู เ รีย นใหม ีแ นวทางในการลงทุน การทํ า ธุร กิจ เพื ่อ เปน
ผูประกอบการการพัฒนาความรู การจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจใหประสบความสําเร็จ การบริหาร จั ด ก า ร
ตลาด การผลิ ต การจั ด การรูป แบบองค กร การจัด การด า นการเงิ น การจั ด ทํ า แผนธุรกิจ และการ
วิเคราะห ความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจ
Trainings of entrepreneurial marketing approaches to prepare and develop
students for entrepreneurship, knowledge of establishing successful business,
marketing management, production, organizational structures, financial management,
business planning and feasibility analysis for business investment.

110313201

งานระบบและความปลอดภัยสําหรับงานอาคาร
3(3-0-6)
(Systems and Safety for Buildings)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
วางแผน ประสานงาน ดําเนินงาน บริหารจัดการ ระบบความปลอดภัยอาคาร ระบบไฟฟา
ระบบแสงสวาง ระบบอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
Planning, cooperation, implementation, management, the safety system, electricity,
lighting, automation, air-conditioning, and sanitary systems.
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110313202

เขียนแบบและสัดสวนมนุษย
3(2-2-5)
(Drawing and Human Scale Application)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
เขาใจสัญลักษณ แบบประกอบอาคาร แบบสถาปตยกรรม แบบตกแตงภายใน แบบขออนุญาต
ฝกทักษะเขียนแบบภายใน ทัศนียภาพ เฟอรนิเจอร สัดสวนมนุษยเพื่อนําไปใชประกอบ
Symbols for building construction, architectural and interior designs, and
approval forms; practice in interior, landscape, furniture, and human drawingsfor
illustrations.

110313203

กระบวนการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Interior Design Process)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
รวบรวมขอมูล อุปสรรค ปญหา กระบวนการวิเคราะห ทํารายละเอียดนําเสนอ บริหารจัดการ
งานออกแบบภายใน สรุปผลนําไปใช
Data collection methods, obstacles, problems, analysis processes, preparation
for presentations, interior design management, and the summative reviewing and
transferring the learned knowledge.

110313204

แนวคิดในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Concept Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
สร า งแนวคิ ด การออกแบบภายใน การหาข อ มู ล เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช ข อ มู ล ตั้ ง คํ า ถาม
ตั้งสมมุติฐาน สังเคราะหขอมูล สรุปผลนําไปใช
The concept formation of interior design, finding data, justifications inconcept
selection, questioning, forming hypotheses, synthesis, conclusion and application.

110313205

วัสดุสําหรับการออกแบบภายใน
3(3-0-6)
(Materials for Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
เขาใจคุ ณสมบัติวั สดุ มีเหตุผลในการใช นํ าวัสดุไปใชเหมาะสม ใช วัสดุคุมค า เกิดประโยชน
ตระหนัก ถึงสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน
The properties of materials, justifications and appropriateness in material
selection, cost-effectiveness and benefit of materials used, and awareness of the
environment, safety, and energy-saving.
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110313206

การออกแบบนิทรรศการ
3(2-2-5)
(Exhibition Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
การจั ด นิ ท รรศการ กํา หนดแผนดํ า เนิ น งาน เสนอแนวคิ ด วิ เ คราะหก ารตลาด ตอบสนอง
วัตถุประสงคธุรกิจ นําเสนอผลงานดวยเทคนิคตาง ๆ
Organization and planning of exhibitions, concept presentations, market analysis
to fulfill business objectives, and presentations using various presentation techniques.

110313207

การประมาณราคาสําหรับการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Cost Estimation for Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
จัดทํารายระเอียดโครงการ ทําราคากลาง การคํานวณ ความเขาใจรายละเอียดแบบ การแยก
งาน การทําบัญชีกันลืม การทําBill of Quantity (BOQ.) การทําบัญชีแจงนับ มีจิตสํานึกดานความ
ถูกตอง มีคุณธรรมจริยธรรม
Preparation of various details related to interior design project description,
including costs estimation and calculation, comprehension of interior design drawings
and specifications, accounting records and categorical listing, Bill of Quantity (BOQ)
preparation, enumeration, and professional ethnics.

110313208

การบริหารโครงการออกแบบ
3(2-2-5)
(Management of Design Project)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
ขอ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค โ ครงการ ประสานงานงานออกแบบภายใน วางแผนการทํ า งาน
จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ ขอกําหนดทางเวลา ขอกําหนดดานราคา ตรวจสอบการทํางาน
การขนยาย
Project objective setting, interior design cooperation, project planning,
preparation of project documents, time and cost control, quality assurance, and
logistics.

110313209

การออกแบบเพื่อธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Design for Business I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
ออกแบบภายในธุรกิจขนาดเล็ก พื้นที่ขายสินคา สํานักงานขนาดเล็ก วิเคราะหเปนแผนภาพ
จัดพื้นที่สัดสวนการใชงาน นําเสนอแนวคิดในการออกแบบ จัดทําขอกําหนดเวลา รองรับวัตถุประสงค
ธุรกิจ
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The interior designs of small businesses, retail space and small offices, diagram
analysis, space planning, conceptual design presentation, and preparation of time
condition regarding business needs.
110313210

การออกแบบเพื่อธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Design for Business II)
วิชาบังคับกอน : 110313209 การออกแบบเพื่อธุรกิจ 1
Prerequisite: 110313209 Design for Business I
จัดการพื้นที่สําหรับประกอบธุรกิจ วิเคราะหสภาพแวดลอม แนวโนมพฤติกรรม วัฒนธรรม
บริบท เปาหมายเงื่อนไขธุรกิจ นําเสนอรายละเอียดโครงการ เสนอแนวคิดการออกแบบ เสนอแผนการ
ดําเนินงาน เสนอรายละเอียดโครงการ แบบประกอบโครงการ
Business space planning, environmental analysis, behavioral trends, culture, context,
business goals and conditions; presentations of project description, conceptual ideas
and project plans and sketches.

110313213

การออกแบบเพื่อธุรกิจ 3
3(2-2-5)
(Design for Business III)
วิชาบังคับกอน : 110313210 การออกแบบเพื่อธุรกิจ 2
Prerequisite: 110313210 Design for Business II
วิ เ คราะห แ นวโน ม ความต อ งการธุ รกิ จ ขอ มู ล พื้ น ฐานธุ ร กิ จ เสนอแนวคิ ด พั ฒ นาธุ รกิ จ เชิ ง
สรางสรรค โครงการบนพื้นฐานความเปนไปได สนับสนุนภาคธุรกิจดวยงานออกแบบภายใน เสนอ
แนวคิดในการออกแบบ นํางานออกแบบสนับสนุนขอจํากัดทางธุรกิจ
Analysis of trends of business needs, business background information,
presentations of creative business strategies, feasible projects, interior designs for the
business sector, design concept presentations, designs that solve business limitations.

110313301

คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารสํานักงาน
3(2-2-5)
(Computer for Office Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
องคประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร จริยธรรมและความปลอดภัย
ในการใชคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมเพื่อการทํางานในสํานักงาน โดยสามารถเลือกใชหรือประยุกตใช
โปรแกรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองการทํางานในแตละรูปแบบไดอยางเหมาะสม
The fundamentals of computers, hardware, software, ethics and security in
using computers, Office programs, word processor and spreadsheet programs,
selection and application of computer programs for work.
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110313302

เทคโนโลยีเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
(Technology for Presentation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
ความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูลหลักการออกแบบ รูปแบบของการนําเสนอ
ขั้นตอนของการนําเสนอ ลักษณะของการนําเสนอที่ดี การเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อการนําเสนอ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอรฟแวรประยุกตเพื่อการนําเสนอ ภาพ ขอมูล เสียง ขอความ เพื่อชวยให
การนําเสนอผลงานมีความนาสนใจ และมีประสิทธิภาพ
The definitions and significance of information presentations, types and steps of
presentations, characteristics of effective presentations, selection of presentation aids,
selection of proper computer programs and application software to deliver pictures,
data, sounds, and texts for attractiveness and efficiency.

110313303

คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารโครงการ
3(2-2-5)
(Computer for Project Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
การใช เทคโนโลยี เพื่ อบริหารจั ด การการทํ า งานโครงการ การใช เครื่อ งมื อในการสรา งงาน
นําเสนองาน บริหารจัดเก็บขอมูล การประชุมออนไลน สนับสนุนการประสานงานและทํางานรวมกัน
ระหวางทีม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อชวยบริหารโครงการ การกําหนดปฏิทินงาน กําหนดลักษณะ
งาน ความสัมพันธของงาน การวัดความกาวหนา การดูภาพรวมของทรัพยากร ควบคุมและติดตามงาน
โครงการ
Implementing technologies to manage projects, project creation tools,
presentation tools, database tools, online meeting tools, and tools to support team
coordination; using ready-made software for project management, work scheduling,
job descriptions, and project relations as well as to evaluate progress, manage overall
project resources and project follow-up.

110313304

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
3(2-2-5)
(Website Design and Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
การพัฒนาเว็บไซตเพื่อใชในองคกรการทํางานของเว็บเพจแบบพลวัต (Dynamic Webpage)
และการใช โปรแกรมสํ าเร็จรูปเพื่ อการออกแบบและพั ฒนาเว็ บไซต รวมทั้ ง การใช สื่ อ สารออนไลน
(Social Media)
Web page designs for business purposes, color selection, font selection,
graphics and GIFs layouts, and web page composition; using website creation software
to design, create, and enhance websites and weblogs.
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110313305

คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 1
3(2-2-5)
(Computer Aided Design I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
ทักษะความรู ความเขาใจพื้นฐาน ใชซอฟแวรคอมพิวเตอรสรางงาน ผสานแนวคิดนําเสนอ
ประยุกตสูสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิกส ตอบรับความตองการภาคธุรกิจ
Basic knowledge and understanding of computer-aided design software,
presenting conceptual ideas, and creating a design in print and online media that
meet business needs.

110313306

คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 2
3(2-2-5)
(Computer Aided Design II)
วิชาบังคับกอน : 110313305 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1
Prerequisite: 110313305 Computer Aided Design I
การใชซอฟแวรคอมพิวเตอร 3 มิติ ปรับแกไขงาน การวางแผนการทํางานดวยใช ซอฟแวร
คอมพิวเตอรนําเสนอผลงานออกแบบภายใน ตอบรับความตองการภาคธุรกิจ
Using three-dimensional computer design software to edit, plan and present
interior designs that meet business needs.

110313401

โครงงานพิเศษ 1
3(2-2-5)
(Special Project I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
การนํ า เสนอโครงงานด า นเทคโนโลยี ก ารจั ด การงานออกแบบเพื่ อ ฝ ก นั ก ศึ ก ษาให ค น คว า
แกปญหา ประยุกตใชกับการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจกับงานตาง ๆ ในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาจะตองทํารายงานมีการบรรยายและอภิปรายภายใต
การควบคุมของอาจารย
Project significance, types of projects, methods and procedure of completing a
project, and proposal writing: outlining, principals and steps in writing the project
introduction, literature review and methodology; presentations of project topics.

110313402

โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-3)
(Special Project II)
วิชาบังคับกอน : 110313401 โครงงานพิเศษ 1
Prerequisite : 110313401 Special Project I
การพัฒนางานตามโครงงานที่เสนอและไดอนุมัติแลวในภาคการศึกษากอน เพื่อใหนักศึกษาไดใช
หลักการออกแบบหรือจําลองระบบ โดยทําการทดสอบภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาประจํา
โครงงาน และนักศึกษาจะตองสงรายงานความกาวหนา และสอบโครงงานตอคณะกรรมการที่กําหนด
โดยภาควิชา
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Research instruments, questionnaire design, data collection, sampling, preparing a
research proposal, the principles of reporting research results and conclusion,
presentations of project progress, and final oral presentations.
110313403

พลังงานและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Energy and Environment)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
หลักการและวิธีการอนุรักษพลังงานและจัดการสิ่งแวดลอม ผลกระทบและการปองกันแกไขปญหา
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานไฟฟาในระบบตาง ๆ การประหยัดพลังงานในระบบแสง
สว า ง ในระบบมอเตอรไ ฟฟ า ในระบบปรับ อากาศ ในระบบทํ า ความรอน ในระบบป มน้ํ า-ป มลม
จุดคุมทุนของการประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทนแบบตาง ๆ หนวยงานที่สงเสริมและที่เกี่ยวของกับ
การประหยัดพลังงานและกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวของ
The principles and methods for energy conservation and environmental
management, environmental impacts, energy management, environment protection,
electric power saving in such systems as lighting systems, electric motor systems, air
conditioning systems, electric heating, water and wind pumped systems, break-even
point of energy saving, types of renewable energy, organizations related to and
promoting energy saving, laws, and related policies.

110313404

การถายภาพเบื้องตน
3(2-2-5)
(Photography Basics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
ทฤษฎีเ กี่ย วกับ การถา ยภาพ ชนิด ของกลอ งถา ยภาพ สว นประกอบของกลอ งถา ยภาพ
อุปกรณที่ใชรวมกับกลองถายภาพ หนวยบันทึกความจํา หลักการถายภาพ การจัดองคประกอบภาพ
แสงที่ใชการถายภาพ เทคนิคการถายภาพประเภทตาง ๆ เทคนิคการนําเสนอ การนําไปประยุกตใชเพื่อ
การนําเสนอผลงาน
Theories of photography, types of cameras, components of a camera,
camera accessories, memory chips, principles of photography, picture compositions,
lighting for photography, techniques for photography, techniques for presentation,
application to presentations.
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110313405

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Software for Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
กระบวนการขั้นตอนขึ้นชิ้นงาน 3 มิติ จัดแสง ใสวัสดุ ผลิตผลงาน3มิติงานออกแบบภายใน
นําเสนอผลงานออกแบบภายในตามขั้นตอน แกไขงานออกแบบภายใน ผลิตผลงาน 3 มิติตามแบบราง
แนวคิด นําเสนอผานรูปแบบตาง ๆ รองรับธุรกิจออกแบบภายใน
3D molding process, lighting arrangement, arranging objects, 3D product
manufacturing for interior design, interior design presentations, interior design
corrections, 3D conceptual manufacturing; types of presentations that meet interior
design business needs.

110313406

การออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อการผลิต
3(2-2-5)
(Furniture Design for Production)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
ออกแบบเฟอรนิเจอร ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร รายละเอียดเฟอรนิเจอร ระบบการผลิตเฟอรนิเจอร
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ แนวคิดในการออกแบบเฟอรนิเจอร การบรรจุเฟอรนิเจอรเพื่อการ
ขนยาย ลักษณะเฟอรนิเจอร การตรวจสอบคุณภาพ เทคโนโลยีในการผลิต วัสดุในการผลิตเฟอรนิเจอร
Furniture design, furniture parts and details; small, medium and large furniture
manufacturing systems, concepts of furniture design, furniture packing for transport,
furniture styles, quality control, manufacturing technology, materials for furniture
manufacturing.

110313407

การออกแบบภายในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
(Economic & Ecological Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
แนวคิดดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอมในขั้นตอนการออกแบบภายใน การรูถึงคุณคาทรัพยากร
ที่ ใ ช อ อกแบบ ลดต น ทุ น ในแต ล ะขั้ น ตอนการออกแบบ การผลิ ต การทํ า งาน ลดผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม สงผลดีตอผูใชงาน มีความยั่งยืน ลดตนทุนคาใชจายในการผลิต
Economic and environmental concepts of interior design process, values of the
materials used for designing; reducing costs in each step of designing, production, and
work process; lessening environmental impacts that lead to positive effects on users
and sustainable conservation of environment; reducing costs of production.
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110313408

คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Computer Presentation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอรฟแวรประยุกตเพื่อการนําเสนอขั้นสูง โดยการนําเสนอใน
รูปแบบ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอ เทคโนโลยีการซอนภาพ 2 มิติ 3 มิติ หรือวิดีโอเขาไปในภาพ
จริง เพื่อชวยใหการนําเสนอผลงานมีความนาสนใจ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทําใหผูรับชมรูสึกถึงความ
สมจริง
Using computer programs and application software for advanced presentations
with 3D, animations, and videos; technology for 2D and 3D or video composite
pictures for attractive, effective, and realistic presentations.

110313501

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre – Cooperative Education)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite: None
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรูพื้นฐาน
และเทคนิคในการสมัครงาน ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and the process of co-operative education, rules and
regulations, basic knowledge and strategies for job application; basic knowledge for
operations, communication and human relations; personality development; quality
management system in workplaces; presentation techniques; writing reports.

110313502

สหกิจศึกษา 1
6(0-540-0)
(Co-operative Education I)
วิชาบังคับกอน : 110313402 โครงงานพิเศษ 2 และ 110313501 เตรียมสหกิจศึกษา
Prerequisite : 110313402 Special Project II and 110313501 Pre – Cooperative Education
นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการภาคเอกชน/ภาครัฐ ในรูปแบบสหกิจศึกษา นักศึกษา
จะตองเขาไปทํางานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการ โดยมีชวงการ
ทํางานในปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 มีระยะเวลาการทํางานทั้งหมดไมนอยกวา 5 เดือน การ
ทํางานจะอยูภายใตการกํากับดูแลและใหคะแนนรวมกันระหวางผูสอนวิชาสหกิจศึกษา 1 ของภาควิชา
ตนสังกัดและผูประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทํางานในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะตองรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเสนอภาควิชาตนสังกัดเพื่อใชประกอบการวัดผล นักศึกษาจะตองผานการเรียนการ
สอนตามรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นต จึงจะสามารถฝกงานในรูปแบบของสหกิจ
ศึกษาได
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Students work in private or public sectors for co-operative education. Students
are required to work in factories, private sectors or government departments during
the first semester of the fourth academic year, which lasts no fewer than 5 months.
Student work is assessed by a supervisor of this course and the supervising entrepreneur.
After apprenticing in each semester, students are required to report their work to the
department for assessment. A minimum of 80% of the courses in the program must be
completed prior to the students’ enrollment in co-operative education.
110313503

สหกิจศึกษา 2
6(0-540-0)
(Co-operative Education II)
วิชาบังคับกอน : 110313502 สหกิจศึกษา 1
Prerequisite : 110313502 Co-operative Education I
นักศึกษาปฏิบัติงานภาคเอกชน/ภาครัฐ ในรูปแบบสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตองเขาไปทํางาน
จริงในโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการ โดยมีชวง การทํางานในปการศึกษาที่
4 ภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการทํางานทั้งหมดไมนอยกวา 5 เดือน การทํางานจะอยูภายใตการ
กํากับดูแลและใหคะแนนรวมกันระหวางผูสอนของภาควิชาตนสังกัดและผูประกอบการ ภายหลังเสร็จ
สิ้นการทํางานในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอภาควิชาตนสังกัด
เพื่อใชประกอบการวัดผลทั้งนี้การฝกงานในระบบ สหกิจศึกษา
Students work in private or public sectors for co-operative education. Students
are required to work in factories, private sectors or government departments during
the second semester of the fourth academic year, which lasts no fewer than 5
months. Student work is assessed by a supervisor of this course and the supervising
entrepreneur. After apprenticing in each semester, students are required to report
their work to the department for assessment.
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3.2 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับ
ที่
1.

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)
สถาบัน

นางสาวภาวิณี บุณยโสภณ

นางกัลยกร ไพบูลย

ป
พ.ศ.

Ph.D (Industrial Engineering) Université de Grenoble,
France

2554

M.Sc. (Management
Information System)

Oklahoma state University,
U.S.A

2549

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2546

ศษ.ด. (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2555

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผูชวย
ตามเอกสารหนา
46
2551 ศาสตราจารย

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2531
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2.

ชื่อ – นามสกุล

ภาระการสอน
ผลงานทาง
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ตําแหนง
วิชาการ
ทาง
ที่จะมีใน
(งานคนควาวิจัย
ที่มี
วิชาการ
หลักสูตร
หรือการแตงตํารา) อยูแลว
ปรับปรุง
รอง
ตามเอกสารหนา
6
9
ศาสตราจารย
46

6

9

มคอ.2
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สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับ
ที่
3.

5.

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)
สถาบัน

นางนิตยา อุตกฤษฏ

บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากร
มนุษย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

2557

วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

2551

วท.บ. (สถิติประยุกต)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2548
พระนครเหนือ

นายฐปนพงศ นิวัตรอมรรักษ ศ.ม. (การออกแบบภายใน)

นายศวิษฐ พิริยะสุรวงศ

ป
พ.ศ.

2550

อส.บ. (เทคโนโลยีศิลป
อุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ

2545

สถ.ม. (สถาปตยกรรมภายใน)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2558
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2556
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

ศล.บ. (ออกแบบภายใน)

อาจารย

ตามเอกสารหนา
47

6

9

อาจารย

ตามเอกสารหนา
47

6

12
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
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4.

ชื่อ – นามสกุล

ภาระการสอน
ผลงานทาง
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ตําแหนง
วิชาการ
ที่จะมีใน
ทางวิชาการ (งานคนควาวิจัย
ที่มี
หลักสูตร
หรือการแตงตํารา) อยูแลว
ปรับปรุง
อาจารย
ตามเอกสารหนา
6
6
46
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3.2.2 อาจารยผูรวมสอน
สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)
สถาบัน

นายชาญชัย ทองประสิทธิ์

ศษ.ด. (บริหารการศึกษา)
ค.อ.ม .(บริหารอาชีวศึกษา)
คบ. (อุตสาหกรรมศิลป)

นายปติสัณห อินทพิชัย

2528
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2.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
พิษณุโลก

ภาระการสอน
ผลงานทาง
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ตําแหนง
วิชาการ
ที่จะมีใน
ทางวิชาการ (งานคนควาวิจัย
ป
ที่มี
หลักสูตร
หรือการแตงตํารา) อยูแลว
พ.ศ.
ปรับปรุง
รอง
2555
ตามเอกสารหนา
6
9
2536 ศาสตราจารย
47

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

2558

วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

2552

อาจารย

ตามเอกสารหนา
47

9

12

มคอ.2
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3.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย
3.3.1 รองศาสตราจารย ดร.ภาวิณี บุณยโสภณ
3.3.1.1 ผลงานวิจัย
3.3.1.1.1 ภาวิณี บุณยโสภณ, ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, ผศ.สมนึก วิสุทธิแพทย, ปยะชาติ
โชคพิ พั ฒ น , จิ ต ติ ม า จั น ทเวช, พั ช ริ น ทร เหสกุ ล . “ยุ ท ธศาสตร ก ารผลิ ต และพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของ
สถานศึกษาภาครัฐและเอกชนใหตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ.” วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ. ปที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2553)
: 151-160
3.3.1.1.2 ภาวิณี บุณยโสภณ, สุชาติ เซี่ยงฉิน, ธารี วารีสงัด, จิตติมา สุวรัตน, พัชรินทร
เหสกุล. “การศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาสูประชาคมอาเซียน.” วารสารวิชาการพระจอมเกลา
พระนครเหนือ. ปที่ 27 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
3.3.1.2 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1.2.1 Pawinee Boonyasopon (2008) “A Model of an Office Automation
System Implementation in Small and Medium Enterprises” International Journal of Science,
Technology and Humanities. Vol.6 No.1 (January-June 2008) : 61-65 Chonburi: Burapha University
(ISBN 1685-6600).
3.3.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยกร ไพบูลย
3.3.2.1 ผลงานวิจัย
3.3.2.1.1 กัลยกร ไพบูลย. “การศึกษาสภาพปญหาการบริหารงบประมาณเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”วารสาร
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปที่ 25 ฉบับที่ 85 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2556) : 94-102.
3.3.3 อาจารย ดร.นิตยา อุตกฤษฏ
3.3.3.1 ผลงานวิจัย
3.3.3.1.1 Nattavee Utakrit and Nittaya Utakrit “Knowledge Sharing and
Management via Online Social Networks: A Prototype for Older People in Thailand” 2014 4th
International Conference on Computer Communication and Management (ICCCM 2014), May 2122, 2014 : Hotel L,Elysee Val d’Europe, Paris France.
3.3.3.1.2 Nittaya Utakrit and Suthep Junton and Nattavee Utakrit
“Development of The Online Database System to Support and Promote the Water Hyacinth
Handmade Products Form Sai Ngam Community, Bang Len District, Nakhon Pathom Province”
The 4th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-04),
March 30-31, 2015 : Bangkok Cha-Da Hotel, Bangkok Thailand.
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3.3.4 อาจารยฐปนพงศ นิวัตรอมรรักษ
3.3.4.1 ผลงานวิจัย
3.3.4.1.1 T.Niwatamornrak “The Enhancement of Wood-Board's Mold
Prevention Property in For Furniture Industry” The 4th International Conference on Sustainable
Energy and Green Architecture (SEGA-04), March 30-31, 2015 : Bangkok Cha-Da Hotel, Bangkok
Thailand.
3.3.5 อาจารยศวิษฐ พิริยะสุรวงศ
3.3.5.1 ผลงานวิจัย
3.3.5.1.1 ศวิษฐ พิริยะสุรวงศ (ชุดที่1), วิรชฏา บัว ศรี (ชุดที่2). "การออกแบบพื้นที่
ภายในหองของ อาคารชุดพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ: กรณีศึกษา: แฟลต เคหะชุมชนดินแดง 1." วารสารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร : (2017) 174-184.
3.3.5.1.2 Svit Piriyasurawong "Universal Design for Accessible Museum:
Case of Angthong Legend Museum" Design for All, Institute of India, August 2015
3.3.6 รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
3.3.6.1 งานแตงตํารา
3.3.6.1.1 ชาญชัย ทองประสิทธิ์และธีรวัช บุณยโสภณ. “เครื่องยนตสันดาปภายใน.”
พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ (ศสว.), 2559. (ISBN 978-974-302-939-7).
3.3.6.1.2 ธีรวัช บุณยโสภณและชาญชัย ทองประสิทธิ์. “งานเกียรอัตโนมัติ.” พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ (ศสอ.), 2559. (ISBN 978-616-553-568-7)
3.3.7 อาจารยปติสัณห อินทพิชัย
3.3.7.1 ผลงานวิจัย
3.3.7.1.1 ปติสัณห อิน ทพิชัย. “การพัฒนาแนวทางการออกแบบเว็ บไซตด านการ
ทองเที่ยวสํารับผูสูงอายุ.” วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษา)
จากความตอ งการที่บัณ ฑิต ควรมีป ระสบการณใ นวิช าชีพ กอ นเขา สูก ารทํา งานจริง ดัง นั้น หลักสูตรได
กําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งจะจัดอยูในกลุมวิชาชีพเปนวิชาฝกงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน/
ภาครัฐในรูปแบบสหกิจศึกษา ในสาขาวิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ หรือที่เกี่ยวของ
นักศึกษาจะตองเขาไปทํางานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการ โดยมีชวงการทํางาน
ในปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการทํางานทั้งหมดไมนอยกวา 5 เดือน ตอ
1 ภาคการศึกษา รวมทั้ง 2 ภาคการศึกษาตองไมนอยกวา 10 เดือน การทํางานจะอยูภายใตการกํากับดูแลและให
คะแนนรวมกันระหวางอาจารยผูสอนวิชาสหกิจศึกษาของภาควิชาตนสังกัดและผูประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้น
การทํางานในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะตองรายงานผลการปฏิบัติการเสนอตอภาควิชา ตนสังกัดเพื่อใช
ประกอบการวัดผล
4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมา เพื่อนําไปแกปญหาทางการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจเปน
เครื่องมือไดอยางเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4 มีระเบียบวินัยตรงเวลาเขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
5.1 คําอธิบายโดยยอ
รายวิช าโครงงานดานการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ เปน โครงงานสําหรับนั กศึกษามีการ
เตรียมรายงานโครงรางที่แสดงถึงวัตถุประสงค แนวความคิด วิ ธีการศึกษา แผนการทํางาน และงบประมาณ
รายจายของโครงงานและนําเสนอเปนโครงรางปริญญานิพนธ
รายวิชาโครงงานดานการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ เปนโครงงานสําหรับนักศึกษาที่ดําเนิน
ตามโครงงานดานการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ โดยนักศึกษาออกแบบ สรางและทดสอบ เพื่อฝกให
คุนเคยกับ การคนควาและแกป ญหาการจั ดการงานออกแบบและพัฒ นาธุรกิจและนําเสนอผลงานเปน รูป เล ม
ปริญญานิพนธ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ การใชโปรแกรมในการทําโครงงาน
และโครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 3 จํานวน 3 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 3 จํานวน 3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานจากบันทึกในสมุดใหคําปรึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลารวมถึงการจัดสอบ การนําเสนอที่มี
อาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู และกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ
และทํ า หน า ที่ เ ป น พลเมื อ งดี รั บ ผิ ด ชอบต อ
ตนเองวิ ช าชี พ และต อ สั ง คมและปฏิ บั ติ ต น
ภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตย
สุจริตเสียสละ
(2) มี ค วามรู ในศาสตร ที่ เ กี่ ยวข อ งทั้ ง ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพของ
ตนและการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นรวมถึงการ
บริการชุมชน
(3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งสามารถ
พั ฒ นาองค ค วามรู ที่ ต นมี อ ยู ใ ห สู ง ขึ้ น ไปเพื่ อ
พั ฒ นาตนเองพั ฒ นางานพั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติร วมถึ ง มี การแลกเปลี่ยนความรู
ทางดานเทคโนโลยีกั บสถาบันหรื อหนวยงาน
ภายนอก
(4) มีค วามมุ ง มั่ น คิ ดเปนทํา เปนมี ค วามคิ ดริ เริ่ ม
สรางสรรคและสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม
(5) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ แ ละมี ค วามสามารถในการ
ทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น บนความหลากหลายมี
ทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะสามารถ
บริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสมและ
เปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
(6) มี ค วามสามารถในการติ ด ต อ สื่ อ สารและใช
ภาษาไทยภาษาต า งประเทศ และศั พ ท ท าง
เทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการนําระบบ
สํ า นั ก งานและการจั ด การทางเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเปนอยางดี

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) การสอดแทรกในวิ ช าเรี ย นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีการสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงตอเวลา

(1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
(2) การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการทดลองในหอง
ปฏิบัติการ และ/หรือ นอกสถานที่
(3) จัดโครงการบริการวิชาการ
(1) การมอบหมายงานที่มี ลัก ษณะใหมีการค นควาเพื่ อจะ
สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง
(2) จัดโครงการความรวมมือทางวิชาการ

(1) การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปนระบบครบวงจร
(2) การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน และเวลา
(3) สรางแรงจูงใจเพื่อเปนแรงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออก
(1) การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาโดยมีการมอบหมาย
งานเปนกลุมของแตละกิจกรรม ใหเปนระบบครบวงจร
การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน และเวลา
(2) จัดโครงการศึกษาดูงาน
(3) จัดโครงการสานสัมพันธนักศึกษา
(1) การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอในลักษณะการ
บรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียน และมีการสื่อสารโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) จัดโครงการเสริมสรางภาษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัยตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ขององคกร
และสังคม
3) มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม สามารถทํ า งานเป น หมู ค ณะ สามารถแก ไ ขข อ ขั ด แย ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี ของความ
เปนมนุษย
4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางดานการจัดการงานออกแบบและ
พัฒนาธุรกิจตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ โดยการ
ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตอง ไมกระทํา
การทุจ ริ ต ในการสอบหรื อ ลอกการบ านของผู อื่น เป น ต น นอกจากนี้ อาจารย ผู ส อนทุก คนต องสอดแทรกเรื่ อ ง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยอง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนการสงงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมิน จากการมีวิ นั ย และความพร อมเพรี ย งของนั กศึ กษาในการเข าร ว มกิจ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม
ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) มีความรูและความเขาใจทางพื้นฐานของสาขาวิชา เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานการ
จัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดาน
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(สหกิจศึกษา)
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ คือ
1) การทดสอบทายบทเรียนในแตละคาบศึกษา
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
5) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
6) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
7) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว
ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหา
เหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา
นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ ได
อยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบาย
แนวคิด ของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการ
เลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีดานการการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
2) การอภิปรายกลุม
3) การทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
4) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอ
รายงาน ในชั้นเรียนการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขา
กับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง ๆ
ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ตาง ๆ นี้
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมได ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป น ผู ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก ไ ขสถานการณ เ ชิ งสร างสรรค ทั้ งส ว นตั ว และ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ และอํานวย
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
3) สามารถวางแผนและรั บผิ ดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรูทั้งของตนเอง และสอดคล องกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได
อยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และรักษาสภาพแวดลอมตอ
สังคมคุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น
ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ รูปแบบในการนําเสนอรายงาน การแบงหนาที่กัน ใน
การรวมกันนําเสนอรายงาน และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลในการนําเสนอ
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2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุกตใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารที่ทัน สมัย ไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางการจัดการงานออกแบบและพัฒนา
ธุรกิจ เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้ทําไดใน
ระหวางการสอน โดยใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของ
การแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน มีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารย
และกลุมนักศึกษา
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า ง ๆ ให นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห ส ถานการณ จํ า ลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
คณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
การอภิปรายกรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2) ประเมินจากเทคนิคการใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
3) ประเมิน จากเทคนิ คในการวิ เ คราะห ขอมู ล สารสนเทศทางคณิต ศาสตร ห รื อการแสดงสถิ ติ
ประยุกตในการแกปญหาโจทยการคํานวณ
4) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร หรือสถิติที่เกี่ยวของ
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มคอ.2

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกร
และสังคม
3) มีภาวะความเป นผู นําและผู ต าม สามารถทํางานเป นหมูคณะ สามารถแกไขขอขัด แย งตามลําดั บ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางการจัดการงานออกแบบและพัฒนา
ธุรกิจตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
2. ความรู
1) มีความรูและความเขาใจทางพื้นฐานของสาขาวิชา เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานการจัดการงาน
ออกแบบและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดาน
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4) สามารถวิ เ คราะห แ ละแก ไขป ญ หาด ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต ใ ช เ ครื่ อ งมื อ และ
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
3. ทักษะทางปญญา
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ อยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยื ดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทั น ตอ
การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
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มคอ.2

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นทีเ่ หมาะสม
2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม
สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถวางตัวไดอยาง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหา
ที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุก ตใ ชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่อ สารที่ทัน สมัย ไดอ ยา งเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
5) สามารถใชเ ครื่ องมือการคํานวณและเครื่องมือทางการจัด การงานออกแบบและพัฒนาธุร กิจ เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของได
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มคอ.2

3.1 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมีความหมายดังนี้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

1

3 4 5

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

○ ○



3(3-0-6)



○

○
 ○ ○



○

○ 
○



○ 





○

 



○ ○


 ○



○ 

3(3-0-6)

○



○ ○

○
○
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○



○ ○

○

○



3(3-0-6)
○





○

○ 

○



มคอ.2

110313101 การสื่อสารในองคการธุรกิจ
(Communication in Business
Organization)
110313102 องคการและการจัดการ
(Organization and Management)
110313103 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
110313104 การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management)
110313105 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Commerce)
110313106 พื้นฐานการบริหารโครงการ
(Fundamentals of Project
Management)

2

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลขการ
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล
สื่อสารและการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

1

งานอาคาร
110313202

110313203
110313204

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

○  ○ 



3. ทักษะทางปญญา

○






○ 





○

○



3(2-2-5)

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





























มคอ.2

110313205

(Systems and Safety for Buildings)
เขียนแบบและสัดสวนมนุษย
(Drawing and Human Scale
Application)
กระบวนการออกแบบภายใน
(Interior Design Process)
แนวคิดในการออกแบบ
(Concept Design)
วัสดุสาํ หรับการออกแบบภายใน
(Materials for Interior Design)

3 4 5

2. ความรู

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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110313107 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
110313108 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
110313201 งานระบบและความปลอดภัยสําหรับ 3(3-0-6)

2

มคอ.2
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

1
3(2-2-5)

3 4 5

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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





○



3(2-2-5)

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





  ○
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110313206 การออกแบบนิทรรศการ
(Exhibition Design)
110313207 การประมาณราคาสําหรับการ
ออกแบบภายใน
(Cost Estimation for Interior Design)
110313208 การบริหารโครงการออกแบบ
(Management of Design Project)
110313209 การออกแบบเพื่อธุรกิจ 1
(Design for Business I)
110313210 การออกแบบเพื่อธุรกิจ 2
(Design for Business II)
110313213 การออกแบบเพื่อธุรกิจ 3
(Design for Business III)
110313301 คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารสํานักงาน
(Computer for Office
Management)

2

มคอ.2

  ○



  ○



  ○



3(2-2-5)


 ○

○ 

 

มคอ.2
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

1
3(2-2-5)

3 4 5
○

○

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

○

○ ○ ○ 

  ○ ○

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-9-3)

 



○







○  ○ ○



○



○  ○ ○



○




 ○ ○ ○ ○  ○  ○

  ○ ○

○



○ ○

○

 ○ ○ ○ ○  ○  

  ○ ○

○



○ 

○

มคอ.2

110313302 เทคโนโลยีเพื่อการนําเสนอ
(Technology for Presentation)
110313303 คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารโครงการ
(Computer for Project
Management)
110313304 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
(Website Design and
Development)
110313305 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 1
(Computer Aided Design I)
110313306 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 2
(Computer Aided Design II)
110313401 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
110313402 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)

2

มคอ.2
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

1

3 4 5

3(3-0-6)

 ○

3(2-2-5)

○

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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


○

○

○ 



 ○

 ○

○



○ 
○



3(3-0-6)

3(3-0-6)





○

○

○





○

○

○



○

○

○





○
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3(3-0-6)

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




 

  

○


○ ○ ○ ○   ○

○

มคอ.2

110313403 พลังงานและสิ่งแวดลอม
(Energy and Environment)
110313404 การถายภาพเบื้องตน
(Photography Basics)
110313405 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการ
ออกแบบภายใน
(Software for Interior Design)
110313406 การออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อการผลิต
(Furniture Design for Production)
110313407 การออกแบบภายในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Economic & Ecological Interior
Design)
110313408 คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอขั้นสูง
(Advanced Computer Presentation)
110313501 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre – Cooperative Education)

2

มคอ.2
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

1
110313502 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
110313503 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

6(0-540-0)
6(0-540-0)

2. ความรู

มคอ.2

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

3 4 5

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





○ ○   ○ ○  ○  ○ ○

 ○ ○

○

○





○ ○   ○ ○  ○  ○ ○

 ○ ○

○

○
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หมายเหตุ 1. จํานวนรายวิชาที่มีผลการเรียนรูครบทุกดาน จํานวน 22 รายวิชา จากทั้งหมด 36 รายวิชา
หมายเหตุ 2. จํานวนรายวิชาที่มีผลการเรียนรูอยางนอย 3 ดาน จํานวน 14 รายวิชา จากทั้งหมด 36 รายวิชา

มคอ.2

- 64 -

มคอ.2

ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ของรายวิชาบริการคณะวิทยาศาสตรประยุกต (คณิตศาสตร)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ
2. มีความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
3. มีภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม
4. มีวินัย ตรงตอเวลา
5. เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกร
2. ดานความรู
1. รูหลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
2. สามารถใชความรูในการคิดและแกปญหา
3. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
4. สามารถนําความรู หลักการ และทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
5. สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
3. ดานทักษะทางปญญา
1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ
2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห สังเคราะหขอมูลได
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถปรับใชองคความรูไดอยางเหมาะสม
4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมได
5. สามารถบูรณาการความรูแลวนําไปประยุกตใชในภาควิชาคณิตศาสตรที่สูงขึ้นหรือในวิชาชีพทาง
วิศวกรรม
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และทํางานรวมกับผูอื่นได
3. เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวางบุคคล และวัฒนธรรม
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองคกร
5. ใชทรัพยากรอยางประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเทคนิคทางการคํานวณ และนําไปใชอยางสมเหตุสมผล
2. สามารถวิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

- 85 -

มคอ.2

3.2 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความหมายดังนี้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

3

○
○



○
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○

○
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1

○

○
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○
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○
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○
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○
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○

○

○

○





○

มคอ.2





4

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5
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040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
040313016 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103012 การอาน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)

2

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

2. ความรู

4

5

○

○



○

○

○ 

○

○ 

1

2



3

4

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
5

○ 

○

1

2

3

4

3

5

1

2

○

○

○

○



○

○

○ ○ ○



○ 

○







○

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

○ ○

















































 















































 















































 





























○
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080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6)
(English for Work)
080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
ในวรรณคดี
(Thai Society and Culture
in Literature)
080103116 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Study)
080103117 ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
080203901 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)

มคอ.2

 ○ ○ 

มคอ.2
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู

1

2

3

4

5

1
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○

3. ทักษะทางปญญา
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 ○
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○ ○







○ ○



○
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○

○ ○



3







5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

4





4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

○ ○


○

 ○ ○ ○
○
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○
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○
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○
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○

○

มคอ.2

080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203906 เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวิต3(3-0-6)
(Economics for Individual
Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
080303102 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)

มคอ.2
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

2

1

2
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○
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○
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○
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○
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○







○



○

○

○







○

○
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○
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○



 ○









○ ○

5

1





2



3



○

4



○

3

4

5

○

○







○









○ ○ 

○



○
○ ○  
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มคอ.2



4

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

5

○

3

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
080303508 เซปกตะกรอ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
080303510 ไทจ/ี๋ ไทเกก
1(0-2-1)
(Taiji/Taikek)
080303511 หมากลอม
1(0-2-1)
(Go)
080303512 ฟบา 33
1(0-2-1)
(FIBA 33)
080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)

มคอ.2

- 89 -

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิด 3(3-0-6)
สรางสรรค
(Systematic and Creative Thinking)

มคอ.2



2

3

4

2. ความรู
5

1

○



○ ○ ○



2

3

4

3. ทักษะทางปญญา
5

1

2

3

4






4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ









1

2

3



○ ○









4

5



○

○
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หมายเหตุ 1. จํานวนรายวิชาที่มีผลการเรียนรูครบทุกดาน จํานวน 35 รายวิชา จากทั้งหมด 35 รายวิชา
หมายเหตุ 2. จํานวนรายวิชาที่มีผลการเรียนรูอยางนอย 3 ดาน จํานวน 0 รายวิชา จากทั้งหมด 35 รายวิชา



5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

มคอ.2
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มคอ.2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรี ย นรู ของนั กศึกษามีการประเมิน การสอนของผู ส อนโดยนั กศึกษาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการเรี ย นรู ของ
นักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่อง และนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน การสอน
และหลั ก สู ต รแบบครบวงจร รวมทั้ งการประเมิ น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รและหน ว ยงาน โดยการวิ จั ย อาจจะ
ดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
2.2.1 ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
2.2.3 การประเมินตําแหนง และ หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรื อสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดั บ
ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและ เขาศึกษา
เพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอ
ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
2.2.6 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสํ าเร็ จการศึกษาเปนไปตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล าพระนครเหนือว าด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวใหกับอาจารยใหม เพื่อใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ การวิจัยอยาง
ตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ การวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ
และการจัดการธุรกิจ
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การกํากับมาตรฐานของหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งได
บันทึกในฐานขอมูลระดับปริญญาตรี เพื่อเผยแพร (Thai Qualifications Register : TOR) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ไดแก การควบคุมจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผู รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร ให มีคุณวุฒิ ต รงหรือสัมพันธ กับหลักสู ตรที่เป ดสอน รวมทั้งมีแผนการปรั บปรุ ง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาของมาตรฐาน TQF
2. บัณฑิต
2.1 ติดตามขอมูลความรูและทักษะที่เปนที่ตองการของอุตสาหกรรมโดยเก็บขอมูลจากผูใชบัณฑิต
2.2 มีแผนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งตอไป
2.3 ประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากการไดงานทําของบัณฑิต เพื่อใชเปนแนวทางในการ
วางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของแรงงานนั้น
คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
3. นักศึกษา
3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
3.1.1 อาจารยประจํารายวิชากําหนดตารางเวลาใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาที่เรียนรายวิชา
3.1.2 อาจารย ที่ป รึ ก ษาประจํ า ตั ว นั กศึ กษากํ าหนดตารางเวลาให คํา ปรึ กษาแนะนํ าทางวิ ช าการ
แผนการเรียน แนวทางการใชชีวิตแกนักศึกษา
3.1.3 คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปญหาใน
การเรี ย นสามารถปรึ ก ษากั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการได โ ดยอาจารย ข องคณะทุ ก คนจะต อ งทํ า หน า ที่
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาและทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษา
เขาปรึกษาได นอกจากนี้ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
3.1.4 คณะ/มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนาการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพแกนักศึกษากอนจบ
การศึกษา
3.1.5 ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจมีการจัดสอนปรับพื้นฐานดานวาดเสนและ
ระบายสี (Drawing and Painting) เพื่อปรับพื้นฐานดานศิลปะ ฝกทักษะการวาดเสนและการระบายสี เขาใจหลักการ
องคประกอบ ทฤษฏีศิลปะ ฝกฝนเทคนิคการวาดเสน หลักการใชสี แสง เงา การระบายสีดวยเทคนิคตาง ๆ
3.1.6 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ระบบการสอนเสริ ม ด า นวิ ช าการแก นั ก ศึ ก ษาในด า นต า ง ๆ เช น
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร สถิติแกนักศึกษาที่สนใจ
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3.2 การอุทธรณของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่ น อุทธรณต อภาควิ ช าได ซึ่งเปน ไปตามกฎระเบี ย บของมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
การรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเปนผูกําหนดคุณวุฒิและ
คุณสมบัติที่ตองการ มีการกําหนดใหผูสมัครนําเสนอผลงานวิจัยดานวาจาในที่ประชุมคณาจารย และสัมภาษณโดย
คณะกรรมการ คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยประจําภาควิชาทุกคนรวมเปนกรรมการวิชาการภาควิชา มีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย
ปละ 6 ครั้ง เพื่อรวมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและทบทวนหลักสูตร ในกรณีที่มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารยทุกคนในภาควิชาตองรวมรับผิดชอบ
ในกลุมวิชาที่สอน อาจารยประจําหลักสูตรตองเขารวมประชุมในการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมากเพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติ
มาใหกับนักศึกษาดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากรมาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมง และอาจารยพิเศษนั้นไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตอง
เปนผูมีประสบการณตรง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 หลักสูตร
5.1.1 หัวหนาภาควิชาเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ประเมินหลักสูตรจากขอมูลในราง
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
5.1.2 หัวหนาภาควิชารวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร
วิเคราะหผลการดําเนินการของหลักสูตรประจําป และใชขอมูลเพื่อการวางแผนปรับปรุงกลยุทธ การสอนทักษะตอ
คุณภาพของหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรพรอมทั้งขอเสนอแผนการปรับปรุงเสนอตอ
คณบดี
5.1.3 เมื่อครบรอบหลักสูตร (4 ป) หัวหนาภาควิชาจัดการประเมินหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก นักศึกษาปสุดทายกอนจบการศึกษาหรือบัณฑิตใหม และผูจางงาน
5.1.4 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ สกอ.
ปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ นักศึกษาปสุดทายกอนจบการศึกษา
หรือบัณฑิตใหม และผูจางงาน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงคของ
บัณฑิต มาประกอบการพิจารณา
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5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 กอนการเปดภาคเรียน มอบหมายอาจารยทุกคนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณเครื่องมือ
ประกอบการสอนปฏิบัติการ สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน
5.2.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารยประจํารายวิชาจะทราบความตองการ/ความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการเรียน อาจารยประจํารายวิชาจะใชขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงกลยุทธการสอนในปการศึกษาถัดไป
5.3 การประเมินการสอน
5.3.1 มอบหมายอาจารย รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าและประสบการณภ าคสนาม จั ด ทํ ารายงานผลการ
ดําเนิ น การของรายวิ ช าและของประสบการณภ าคสนามตามรายละเอีย ดที่ สกอ. กําหนดซึ่งรวมถึงขอเสนอ
แผนการพัฒนาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5.3.2 ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําภาคการศึกษา
5.3.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกปการศึกษา
โดยคณะกรรมการวิชาการของภาควิชา สุมทวนสอบรายวิชา (25%) ของรายวิชาในความรับผิดชอบของภาควิชา
ในแตละปการศึกษา
5.3.4 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการสอนและ
สิ่งอํานวยความสะดวก รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จัดทําราง
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรประจําป เสนอตอหัวหนาภาควิชา
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มทางด า นทรั พ ยากรที่ จ ะสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ทั้ ง ทางด า นการจั ด สรร
งบประมาณคาใชจายตามความจําเปน มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับหนังสือ ตํารา และวารสารทางวิชาการ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส มีการสํารวจความตองการอุปกรณและครุภัณฑ รวมทั้งสื่อการสอนทางวิชาการเปนประจําทุกป
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7. ตัวบงชี้ผลการการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือมีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

(1) อาจารย ป ระจํ า หลั กสู ต รอย า งน อ ยรอ ยละ 80 มี ส ว นร ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร











(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)











(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย า งน อ ยก อนการเป ด สอนในแต ล ะภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา











(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30วั น หลัง สิ้นสุ ดภาคการศึกษาที่ เปด สอนใหครบทุ ก
รายวิชา











(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา











(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา











(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน ที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว

-









(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน











(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

มคอ.2

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป











(11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ กษาป สุ ด ท า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม ที่ มี ต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0

-

-

-





(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

-

-

-

-



10

10

10

11

12

5

5

5

5

5

รวมตัวบงชี้ (ตัว)
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองมีผลการดําเนินการในปที่ดําเนินการ
(ลําดับที่ 1-5) (ตัว)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ การสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือการ
ปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ด านกระบวนการนํ า ผลการประเมิน ไปปรั บ ปรุ งสามารถทํา โดยรวบรวมป ญหา/ขอเสนอแนะ เพื่ อ
ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหมีการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอเวลาการชี้แจง
เปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจขอมูลจาก
2.1 นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
2.2 นักศึกษาออกฝกงาน (สหกิจศึกษา) ประเมินโดยผูวาจาง/อาจารยผูติดตามผลการออกฝกงาน
2.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ประเมินตามตัวบงชี้การดําเนินงานที่ระบุไว ในหมวดที่ 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
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มคอ.2
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ภาคผนวก ก
แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของการศึกษา

มคอ.2
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มคอ.2

- 80 มคอ.2
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มคอ.2

- 81 มคอ.2
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ภาคผนวก ข
โครงสรางรหัสวิชา 9 หลัก

มคอ.2

- 83 -

มคอ.2

หลักเกณฑการกําหนดโครงสรางรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ใหเริ่มใชกับหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงที่จะเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
หลักที่ 1 – 2 แทนคณะ
11 = คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
หลักที่ 3 - 4 แทนภาควิชา
03 = ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
หลักที่ 5 แทนสาขาวิชา
1 = สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
หลักที่ 6 แทนระดับการศึกษา
3 = ปริญญาตรี
1=
2=
3=
4=
5=

หลักที่ 7 แทนกลุมวิชา
กลุมวิชาแกน วิชาการจัดการธุรกิจ
กลุมวิชาแกน วิชาการจัดการออกแบบ
กลุมวิชาแกน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมวิชาชีพ
กลุมวิชาสหกิจศึกษา

หลักที่ 8 - 9 แทนลําดับรายวิชาในแตละกลุมวิชา
01 = ลําดับวิชาแกน
02 = ลําดับวิชาเลือก
03 = ลําดับวิชาชีพ
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ

มคอ.2
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มคอ.2

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ที่ 1411/๒๕๕9
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
------------------------------------------เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบ
ภายในและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนา
ธุ ร กิ จ คณะสถาป ต ยกรรมและการออกแบบ เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย ตามเกณฑ มาตรฐานหลั กสู ต ร
ระดั บอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2552 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 31(3) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 จึงแตงตั้งผูมีรายนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ไดแก
1. รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยกร ไพบูลย
กรรมการ
3. อาจารย ดร.นิตยา
อุตกฤษฏ
กรรมการ
4. อาจารยฐปนพงศ
นิวัตรอมรรักษ กรรมการ
5. อาจารยปติสัณห
อินทพิชัย
กรรมการ
6. ศาสตราจารยเอกชาติ
จันอุไรรัตน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. ดร.ฤทธิรงค
อินทรจินดา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ผูจัดการบริษัท ทีมวิศว คอนสตรัคชั่น จํากัด
8. นายณฐพล
กาญจนะโภคิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ผูอํานวยการฝายบริหารงานลูกคา บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวิณี บุณยโสภณ
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวลักขณา
ฮั้นประเสริฐ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2559
(ผูชวยศาสตราจารย วรวิทย จตุรพาณิชย)
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ภาคผนวก ง
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
ฉบับป พ.ศ. 2555

มคอ.2
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การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ

ฉบับป พ.ศ. 2555
เปนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

มคอ.2

- 88 -

มคอ.2

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. 2555
เปนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 9
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 เพื่อปรับปรุงแกไขชื่อสาขาวิชาใหสอดคลองกับชื่อภาควิชาและสถานการณปจจุบัน
4.2 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
4.3 เพื่อปรับรายวิชาใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น และตรงตอ
ตามความตองการของตลาดธุรกิจ
4.4 เพื่อใหเกิดความสอดคลอง และตอเนื่องทางการเรียนรูของแตละภาคการศึกษามากขึ้นอันจะนํามาซึ่ง
ความรูความเขาใจของนักศึกษา
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
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มคอ.2

5.1 เปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การออกแบบสํานักงาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการงานออกแบบ
อัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
ภายในและพัฒนาธุรกิจ
5.2 เพิ่มหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาสหกิจศึกษา
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาชีพ
2.3 กลุมวิชาสหกิจศึกษา

5.3 ยกเลิกหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ก.วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
5.4 เปลี่ยนหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ตามรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ก. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ก. วิชาการจัดการธุรกิจ
ข. วิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ
ข. วิชาการออกแบบ
ค. วิชาการจัดการธุรกิจ
ค. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.5 ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ข. วิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ จํานวน 3
รายวิชา ดังตอไปนี้
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
110313031 การวาดเสน
3(2-2-5)
(Freehand Drawing)
110313032 หลักการออกแบบเบื้องตน
3(2-2-5)
(Fundamentals of Design)
110313033 พื้นฐานการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
สํานักงาน
(Fundamentals of Office Interior Design)

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
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มคอ.2

5.6 ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ค. วิชาการจัดการธุรกิจ จํานวน 2 รายวิชา ดังตอไปนี้
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
110313014 การบริหารสํานักงานสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern Office Management)
110313020 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)
(International Business Management)

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

5.7 ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ง. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 6 รายวิชา
ดังตอไปนี้
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
110313041 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-2-5)
เบื้องตน
(Basic Computer and Programming)
110313042 ระบบการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5)

110313043
110313044

110313045

110313046

(Office Automation Management
System)
พื้นฐานระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
(Fundamentals of Operating System)
การวิเคราะหและการออกแบบ 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศ
(Information System Analysis and
Design)
การออกแบบและการพัฒนา
3(2-2-5)
ระบบฐานขอมูล
(Database System Design and
Development)
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร
(Communication and Computer
Networks)

ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา
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มคอ.2

5.8 ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ จํานวน 3 รายวิชา ดังตอไปนี้
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
030103205 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องตน 3(1-6-4)
(Basic Bench Work Practice)
030403203 ปฏิบัติงานไฟฟาเพื่อการออกแบบ 3(1-4-4)
สํานักงาน
(Electrical Practice for Office Design)
110313211 ระบบแสงสวาง
3(3-0-6)
(Illumination System)

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

5.9 เปลี่ยนแปลงยายกลุมรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ จํานวน 3 รายวิชา 9 หนวยกิต เปน
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาสหกิจศึกษา ดังตอไปนี้
1. 110313221 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre – Cooperative Education)
2. 110313271 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)

7(0-700-0)

3. 110313272 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

7(0-700-0)

5.10 เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา หนวยกิต ชั่วโมงปฏิบัติ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 3
รายวิชา ดังตอไปนี้
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
110313221 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2) 110313501 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre – Cooperative Education)
(Pre – Cooperative Education)
110313271 สหกิจศึกษา 1
7(0-700-0) 110313502 สหกิจศึกษา 1
6(0-540-0)
(Co-operative Education I)
(Co-operative Education I)
110313272 สหกิจศึกษา 2
7(0-700-0) 110313503 สหกิจศึกษา 2
6(0-540-0)
(Co-operative Education II)
(Co-operative Education II)
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มคอ.2

5.11 เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ค.วิชาการ
จัดการธุรกิจ จํานวน 5 รายวิชา ดังตอไปนี้
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
110313012 การจัดการองคการเพื่อพัฒนาธุรกิจ 3(3-0-6) 110313102 องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization Management for Business
(Organization and Management)
Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการทางการบริหารทฤษฎีและแนวคิด
หลักการทางการบริหาร การจัดการองคกร ในการบริหาร สภาพแวดลอมขององคการ ความรับผิดชอบ
โครงสรา งต า ง ๆ ขององค กร แยกแยะความแตกต างของ ต อ สั ง คมและจริ ย ธรรมทางด า นการบริ ห ารจั ด การ
องคกร หลักการจัดองคกร ปฏิบัติ และประเมิน การวางแผน โครงสร า งองค ก ารและการออกแบบองค ก าร การจั ด
กลยุ ท ธ วิ เ คราะห SWOT โครงสร า งองค ก าร รู ป แบบ องคการที่มีประสิทธิผลและวัฒนธรรมองคการ ความเปน
วัฒนธรรมขององคกร ขั้นตอนการวิเคราะหงานตาง ๆ ใน ผูนํา การจูงใจในองคการ
องค ก ร การฝ ก ภาวะความเป น ผู นํา และการกล า ตั ด สิ น ใจ
และการจูงใจบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ การพัฒนากระบวนการ
ควบคุ ม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรใน
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
110313016 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากร 3(3-0-6) 110313104 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
มนุษย
(Human Resource Management)
(Human Resource Planning and
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Development)
ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย การกํ า หนดงานและการ
หลักการที่สําคัญเกี่ยวกับการวางแผนการ วิเคราะหงาน กรรสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม
สรรหาบุคลากร การคัดเลื อกกระบวนการคัดเลือก การ และพั ฒ นา การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห าร
ทดสอบ การฝกอบรมและพัฒนา และการประเมินผลการ คาตอบแทน กฎหมายคุมครองแรงงาน วินัย การรองทุกข
ปฏิบัติงานของบุคลากร วิธีการวิเคราะหงาน คาตอบแทน และการใหคําปรึกษาและกําลังใจ

การแก ปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในองคกร
110313019 การประกอบอาชีพอิสระ
3(2-2-5)
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การฝกอบรมและพัฒนาผูเรียนใหมีแนวทาง
ในการลงทุ นทํ าธุ รกิจ เพื่ อเป นเจ าของกิจการ การพั ฒ นา
ความรู การจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจใหประสบความสําเร็จ การ
บริ หารจั ด การตลาด การผลิต การจั ด การรูป แบบองค กร
การจั ด การด า นการเงิ น การจั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ และการ
วิเคราะห ความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจ

110313105 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประโยชน
ผลกระทบ ขอจํากัดของการคาออนไลนแนวทางการเขาสู
ธุรกิจ ระบบการชําระเงิน ระบบการรักษาความปลอดภัย
การบริหารลูกคาสัมพันธในระบบการคาอิเล็กทรอนิกสการ
โฆษณา การตลาด และการประชาสัมพันธออนไลน รวมไป
ถึงกฎหมายและจริยธรรมทางการดําเนินงาน
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110313106 พื้นฐานการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Fundamentals of Project
Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการพื้นฐานของการจัดการโครงการ
ตั้งแตเริ่มตน จนสิ้นสุ ดโครงการ โดยศึ กษาความเป นไปได
การวางแผนโครงการ การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ
เขียน แผนภาพแกนต ก ารเตรี ย มที ม งาน การจั ด การ
งบประมาณการควบคุมคุณภาพโครงการการบริหารความ
เสี่ยง การประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
110313108 การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวทางในการลงทุนการทําธุรกิจเพื่อเปน
ผูประกอบการ การพัฒนาความรู การจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ
ใหประสบความสําเร็จ การบริหารจัด การตลาด การผลิ ต
การจัดการรูปแบบองคกร การจัดการดานการเงิน การจัดทํา
แผนธุรกิจ และการวิเคราะห ความเปนไปไดในการลงทุน
ประกอบธุรกิจ

5.12 เปลี่ ยนแปลงรหั สวิ ชา ชื่ อวิ ชา คําอธิ บายรายวิ ชา ในหมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ มวิ ชาแกน ข.วิ ชาการออกแบบ
จํานวน 4 รายวิชา ดังตอไปนี้
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
110313034 สัดสวนมนุษยกบั การใชงาน
3(2-2-5) 110313202 เขียนแบบและสัดสวนมนุษย
3(2-2-5)
(Human Scale and Application)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ขนาดสั ด ส ว นของมนุ ษ ย การทํา งาน
กิ จ กรรมต า ง ๆ ของมนุ ษ ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การ
ออกแบบเครื่องเรือนหรืออุปกรณ การออกแบบสํานักงาน
การกําหนดสัดสวนและอริยาบทตาง ๆ ที่สัมพันธกับการ
ออกแบบ การเขียนแบบ การทําแบบกําหนดรายละเอียด
ขนาด ชนิ ด ประเภท รูป แบบรายการ คุ ณลั กษณะ การ
ทดลองและฝกปฏิบัติ

(Drawing and Human Scale Application)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สามารถเขาใจสัญลักษณตาง ๆ ในแบบ
กอสรางและแบบตกแตงภายใน มีทักษะในการเขียนแบบ
การฝกปฏิบัติเขียนแบบแปลน แบบแปลนเฟอรนิเจอร แบบ
ภาพดาน ทัศนียภาพ โดยศึกษาสัดสวนมนุษยในการออกแบบ
เป น การอ า งอิ ง เพื่ อ ให มี ห ลั กสั ง เกตวิ ธี ก ารที่ ถู ก ต อ งตาม
มาตรฐาน
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110313035 การออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ 1 3(2-2-5)
(Office Automation Design I)
วิชาบังคับกอน : 110153033 พื้นฐาน
ทางการออกแบบภายในสํานักงาน
การออกแบบสํา นักงานอัตโนมัติ จัดพื้นที่
ใชสอยใหมีความสัมพันธกับกิจกรรมภายในพื้นที่ประกอบ
ภายในอาคาร การหาระยะสัดสวนทางกายภาพของมนุษย
กับเครื่องเรือน หลักการออกแบบทฤษฎี การจัดทําขอมูล
เบื้องตนเกี่ ยวกั บจิตวิ ทยา การเลือกใชสีวั สดุ การนํ าเอา
อุปกรณตาง ๆ มาประยุกตใชกับการออกแบบอยางเป น
ระบบ
110313036 การออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ 2 3(2-2-5)
(Office Automation Design II)
วิชาบังคับกอน : 110153035 การออกแบบ
สํานักงานอัตโนมัติ 1
หลักการออกแบบสํานักงาน การวางระบบ
สํ านั กงานอัตโนมั ติ ของอาคารสาธารณะประเภทอาคาร
สํานักงาน สถานประกอบการทางธุรกิจและสํานักงานใน
ระบบอุตสาหกรรม การกําหนดแนวคิด การพัฒนาการออกแบบ
การคํ า นึ ง ถึ ง พฤติ กรรม กิจ กรรมการใช ง านในพื้ น ที่ การ
ออกแบบพรอมทั้งนําเสนอผลงานในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
110313037 การออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ 3 3(2-2-5)
(Office Automation Design III)
วิชาบังคับกอน : 110153036 การออกแบบ
สํานักงานอัตโนมัติ 2
การออกแบบแปลน การจั ด ทํา ผั ง บริเวณ
สํานักงาน แผนการจัดทําระบบความสัมพันธในงานเทคนิค
การออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ การเชื่อมตอระหวางพื้นที่
ที่ มี ข นาดใหญ การเลื อ กใช ร ะบบชุ ด สํ า นั ก งานประเภท
เครื่ อ งเรื อน และอุ ป กรณ เ ชื่ อ มต อทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารจัดการเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

110313209 การออกแบบเพื่อธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Design for Business I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พฤติกรรม ความตองการของธุรกิจขนาดเล็ก
พื้นที่ขายของ หรือสํานักงานขนาดเล็ก เพื่อนํามาวิเคราะห
โดยการทําแผนภาพวิเคราะห (Diagram) การแบงสัดสวน
ขอบเขตพื้นที่การใชงาน (Zoning) ใหเกิดความเหมาะสมตาม
เหตุผลที่ไดทําการศึกษา โดยมีแนวความคิดในการออกแบบ ให
เหมาะสม คุ ม ค า เกิด ประโยชน แ ละสวยงาม ตอบสนอง
ความต อ งการตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องธุ ร กิ จ นั้ น ๆ มี ก าร
นําเสนอผลงาน ดวยเทคนิควาดและระบายสี
110313210 การออกแบบเพื่อธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Design for Business II)
วิชาบังคับกอน : 110313209 การออกแบบ
เพื่อธุรกิจ 1
การจัดพื้นที่วางสําหรับประกอบธุรกิจโดย
การวิเคราะหสภาพแวดลอม แนวโนมพฤติกรรม กระแสนิยม
วัฒนธรรม บริ บท เปาหมายเงื่อนไของคประกอบของธุ รกิ จ
จัดทํารายละเอียดโครงการ นําเสนอแนวคิด และแผนการ
ดําเนินงาน รายละเอียดโครงการ แนวความคิดในการออกแบบ
พรอมแบบแปลน ทัศนียภาพ ดวยเทคนิคตาง ๆ
110313213 การออกแบบเพื่อธุรกิจ 3
3(2-2-5)
(Design for Business III)
วิชาบังคับกอน : 110313210 การออกแบบ
เพื่อธุรกิจ 2
การศึกษา วิเคราะหแนวโนมความตองการ
ในอนาคตเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ โดยใชขอมูลพื้นฐานที่ได
เก็บรวบรวมขอมูลมานําเสนอแนวความคิดพัฒนาธุรกิจในเชิง
สรางสรรค เพื่อตอบสนองธุรกิจนั้น ๆ ใหเกิดขึ้นโดยตั้งอยู
บนพื้ น ฐานความเป น จริง มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม ส ง เสริ ม
วัฒนธรรมความเปนไทยสูสากล พรอมจัดทํารายละเอียดโครงการ
นําเสนอแนวคิด และแผนการดําเนินงาน รายละเอียดโครงการ
แนวความคิดในการออกแบบ พรอมแบบแปลน ทัศนียภาพ
โดยใชเทคนิคคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ
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5.13 เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ข.วิชาการออกแบบ จํานวน 7 รายวิชา ดังตอไปนี้
1. 110313201

งานระบบและความปลอดภัยสําหรับงานอาคาร
3(3-0-6)
(Systems and Safety for Buildings)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วางแผน ประสานงาน ดําเนินงาน บริหารจัดการ ระบบความปลอดภัยอาคาร ระบบ
ไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล

2. 110313203

กระบวนการออกแบบภายใน

3(2-2-5)

(Interior Design Process)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
รวบรวมขอมูล อุปสรรค ปญหา กระบวนการวิเคราะห ทํารายละเอียดนําเสนอ
บริหารจัดการงานออกแบบภายใน สรุปผลนําไปใช
3. 110313204

แนวคิดในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Concept Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สรางแนวคิดการออกแบบภายใน การหาขอมูล เหตุผลในการเลือกใชขอมูล ตั้ง
คําถาม ตั้งสมมุติฐาน สังเคราะหขอมูล สรุปผลนําไปใช

4. 110313205

วัสดุสําหรับการออกแบบภายใน
3(3-0-6)
(Materials for Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เขาใจคุณสมบัติวัสดุ มีเหตุผลในการใช นําวัสดุไปใชเหมาะสม ใชวัสดุคุมคา
เกิดประโยชน ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน

5. 110313206

การออกแบบนิทรรศการ
3(2-2-5)
(Exhibition Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การจัดนิทรรศการ กําหนดแผนดําเนินงาน เสนอแนวคิด วิเคราะหการตลาด
ตอบสนองวัตถุประสงคธุรกิจ นําเสนอผลงานดวยเทคนิคตาง ๆ

6. 110313207

การประมาณราคาสําหรับการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Cost Estimation for Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
จั ด ทํ า รายระเอี ย ดโครงการ ทํ า ราคากลาง การคํ า นวณ ความเข า ใจ
รายละเอียดแบบ การแยกงาน การทําบัญชีกันลืม การทําBill of Quantity (BOQ.) การทําบัญชี
แจงนับ มีจิตสํานึกดานความถูกตอง มีคุณธรรมจริยธรรม
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7. 110313208

การบริหารโครงการออกแบบ
3(2-2-5)
(Management of Design Project)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ข อ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค โ ครงการ ประสานงานงานออกแบบภายใน วาง
แผนการทํางาน จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ ขอกําหนดทางเวลา ขอกําหนดดานราคา
ตรวจสอบการทํางาน การขนยาย

5.14 เพิ่มรายวิ ชาในหมวดวิ ช าเฉพาะ กลุมวิ ชาแกน ค.วิ ชาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จํ านวน 6 รายวิ ช า
ดังตอไปนี้
1. 110313301 คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารสํานักงาน
3(2-2-5)
(Computer for Office Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
องคประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร จริยธรรมและ
ความปลอดภัย ในการใชคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมเพื่อการทํางานในสํานักงาน โดยสามารถ
เลื อกใชห รื อประยุ กตใช โปรแกรมต าง ๆ เพื่อตอบสนองการทํางานในแต ละรู ปแบบได อย าง
เหมาะสม
การใชเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการการทํางานโครงการ การใชเครื่องมือในการ
2. 110313302 เทคโนโลยีเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
(Technology for Presentation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูลหลักการออกแบบ รูปแบบ
ของการนําเสนอ ขั้นตอนของการนําเสนอ ลักษณะของการนําเสนอที่ดี การเลือกใชเทคโนโลยี
เพื่อการนําเสนอ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอรฟแวรประยุกตเพื่อการนําเสนอ ภาพ
ขอมูล เสียง ขอความ เพื่อชวยใหการนําเสนอผลงานมีความนาสนใจ และมีประสิทธิภาพ
3. 110313303

คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารโครงการ
3(2-2-5)
(Computer for Project Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การใชเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการการทํางานโครงการ การใชเครื่องมือในการ
สรางงาน นําเสนองาน บริหารจัดเก็บขอมูล การประชุมออนไลน สนับสนุนการประสานงานและ
ทํางานรวมกันระหวางทีม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อชวยบริหารโครงการ การกําหนดปฏิทิน
งาน กํา หนดลั ก ษณะงาน ความสั ม พั น ธ ของงาน การวั ด ความกา วหน า การดู ภ าพรวมของ
ทรัพยากร ควบคุมและติดตามงานโครงการ
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4. 110313304

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
3(2-2-5)
(Website Design and Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การพั ฒ นาเว็ บ ไซต เ พื่ อ ใช ใ นองค ก รการทํ า งานของเว็ บ เพจแบบพลวั ต
(Dynamic Webpage) และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
รวมทั้งการใชสื่อออนไลน (Social Media)

5. 110313305

คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 1
3(2-2-5)
(Computer Aided Design I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทั ก ษะความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานคอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก สมารถใช
อุป กรณหรื อเครื่ องมืออิเล็ กทรอนิกส เ พื่อนําเขาขอมูล กราฟก ฝ กปฏิ บั ติ โ ปรแกรมสร างภาพ
กราฟกภาพนิ่ ง เพื่อนํ ามาใช ในการนํ าเสนอผ านสื่ อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็ กทรอนิกส และประยุ กต
ผลงานมาใชรวมกับกระบวนการธุรกิจไดอยางเหมาะสม

6. 110313306

คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 2
3(2-2-5)
(Computer Aided Design II)
วิชาบังคับกอน : 110313305 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 1
การนําเทคโนโลยีของโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 มิติ ตาง ๆ มาใชชวยในการสราง
งาน หรือปรับแกไขงานออกแบบ โดยผานกระบวนการคิด การวางแผน ที่เปนขั้นตอนสามารถสราง
ผลงานไดจริง มีการประยุกตในกระบวนการที่จะนําเสนองานในลักษณะภาพ 2 มิติ และมีความรู
ความเขาใจ ในการนําผลงานที่ผานกระบวนการประมวลผลของโปรแกรม นําเสนอ จัดสง หรือสราง
คุณคาของงานอยางถูกตองและสวยงาม

5.15 เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาชีพ จํานวน 5 รายวิชา ดังตอไปนี้
1. 110313404 การถายภาพเบื้องตน
3(2-2-5)
(Photography Basics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎีเ กี่ย วกับ การถา ยภาพ ชนิด ของกลอ งถา ยภาพ สว นประกอบของ
กลองถายภาพ อุปกรณที่ใชรวมกับกลองถายภาพ หนวยบันทึกความจํา หลักการถายภาพ การ
จัด องคป ระกอบภาพ แสงที่ใชการถายภาพ เทคนิคการถายภาพประเภทต าง ๆ เทคนิคการ
นําเสนอ การนําไปประยุกตใชเพื่อการนําเสนอผลงาน รูปภาพระบาย การออกแบบสํานักงาน
อัตโนมัติและการจัดการธุรกิจตาง ๆ
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2. 110313405

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
(Software for Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กระบวนการขั้ น ตอนขึ้น ชิ้ น งาน3มิ ติ จั ด แสง ใส วั ส ดุ ผลิ ต ผลงาน3มิ ติ ง าน
ออกแบบภายใน นําเสนอผลงานออกแบบภายในตามขั้นตอน แกไขงานออกแบบภายใน ผลิต
ผลงาน 3 มิติตามแบบรางแนวคิด นําเสนอผานรูปแบบตาง ๆ รองรับธุรกิจออกแบบภายใน

3. 110313406

การออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อการผลิต
3(2-2-5)
(Furniture Design for Production)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ออกแบบเฟอรนิเจอร ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร รายละเอียดเฟอรนิเจอร ระบบการ
ผลิตเฟอรนิเจอรขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ แนวคิดในการออกแบบเฟอรนิเจอร การบรรจุ
เฟอรนิเจอรเพื่อการขนยาย ลักษณะเฟอรนิเจอร การตรวจสอบคุณภาพ เทคโนโลยีในการผลิต
วัสดุในการผลิตเฟอรนิเจอร

4. 110313407

การออกแบบภายในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
(Economic & Ecological Interior Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอมในขั้นตอนการออกแบบภายใน การรูถึง
คุณคาทรัพยากรที่ใชออกแบบ ลดตนทุนในแตละขั้นตอนการออกแบบ การผลิต การทํางาน ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สงผลดีตอผูใชงาน มีความยั่งยืน ลดตนทุนคาใชจายในการผลิต

5. 110313408

คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Computer Presentation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอรฟแวรประยุ กตเพื่อการนํ าเสนอขั้นสู ง
โดยการนําเสนอในรูปแบบ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอ เทคโนโลยีการซอนภาพ 2 มิติ 3
มิติ หรือวิดีโอเขาไปในภาพจริง เพื่อชวยใหการนําเสนอผลงานมีความนาสนใจ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และทําใหผูรับชมรูสึกถึงความสมจริง
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ โครงสร า งเดิ ม และเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้

รายการ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
ก. กลุมวิชาภาษา
ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ค. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ง. กลุมวิชาพลศึกษา
1.2 วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
ก. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ข. วิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ/
วิชาการออกแบบ
ค. วิชาการจัดการธุรกิจ
ง. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 กลุมวิชาชีพ
2.3 กลุมวิชาสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

เกณฑ
กระทรวงฯ
(หนวยกิต)

โครงสราง
หลักสูตรเดิม
(หนวยกิต)

ไมนอยกวา 120
ไมนอยกวา 30

141
30
20
12
3
3
2
10
105
72
3
21

ไมนอยกวา 72

ไมนอยกวา 6

30
18
33
0
6

โครงสราง
หลักสูตร
ปรับปรุง
(หนวยกิต)
133
30
20
12
3
3
2
10
97
75
0
33
24
18
9
13
6
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7. เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การออกแบบสํานักงานอัตโนมัติและการจัดการ
ธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ

7.2 โครงสรางหลักสูตร

141
30
20
12
3
3
2
10

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
ก. กลุมวิชาภาษา
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ง. กลุมวิชาพลศึกษา
1.2 วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป

133
30
20
12
3
3
2
10

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
ก. กลุมวิชาภาษา
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ง. กลุมวิชาพลศึกษา
1.2 วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป

มคอ.2
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
ก. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ข. วิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ
ค. วิชาการจัดการธุรกิจ
ง. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 กลุมวิชาชีพ

105
72
3
21
30
18
33
6

หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
หนวยกิต 2.1 กลุมวิชาแกน
หนวยกิต
หนวยกิต
ข. วิชาการออกแบบ
หนวยกิต
ก. วิชาการจัดการธุรกิจ
หนวยกิต
ค. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยกิต 2.2 กลุมวิชาชีพ
2.3 กลุมวิชาสหกิจศึกษา
หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี

97
75

หนวยกิต
หนวยกิต

33
24
18
9
13
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

มคอ.2
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7.3 รายวิชาในหลักสูตร
7.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ
ก. กลุมวิชาภาษา - วิชาบังคับ 12 หนวยกิต
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
บังคับ
ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ จําวนวน 12 หนวยกิต
3(3-0-6) 080103001
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103012 การอาน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
เลือกจากรายวิชาในกลุมวิชาภาษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
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080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103012 การอาน 1
(Reading I)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาภาษา
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ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 3 หนวยกิต
040113005

เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
040313016 ฟสิกสในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
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040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
040313016 ฟสิกสในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน

ค. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

080303601

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน

มคอ.2

080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
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รหัสวิชา

มคอ.2

ง. กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

1(0-2-1) 080303501
1(0-2-1) 080303502
1(0-2-1) 080303503
1(0-2-1) 080303504
1(0-2-1) 080303505
1(0-2-1) 080303506
1(0-2-1) 080303507
1(0-2-1) 080303508
1(0-2-1) 080303509

บาสเกตบอล
(Basketball)
วอลเลยบอล
(Volleyball)
แบดมินตัน
(Badminton)
ลีลาศ
(Dancing)
เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
เทควันโด
(Taekwondo)
ฟุตบอล
(Football)
เซปกตะกรอ
(Sepak-Takraw)
เปตอง
(Pétanque)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
(Football)
080303508 เซปกตะกรอ
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
(Pétanque)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

มคอ.2

- 88 รหัสวิชา

มคอ.2

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

080303510 ไทจี๋/ไทเกก
(Taiji/Taikek)
080303512 ฟบา 33
(FIBA 33)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

1(0-2-1) 080303510

ไทจี๋/ไทเกก
1(0-2-1)
(Taiji/Taikek)
1(0-2-1) 080303511 หมากลอม
1(0-2-1)
(Go)
080303512 ฟบา 33
1(0-2-1)
(FIBA 33)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน

รหัสวิชา

3(3-0-6) 080103115
3(3-0-6) 080103116
3(3-0-6) 080103117
3(3-0-6) 080203901

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
(Thai Society and Culture in Literature)
ไทยศึกษา
(Thai Study)
ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)
มนุษยกับสังคม
(Man and Society)

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

มคอ.2

080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
(Thai Society and Culture in Literature)
080103116 ไทยศึกษา
(Thai Study)
080103117 ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)
080203901 มนุษยกับสังคม
(Man and Society)
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2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หนวยกิต
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
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รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

080203904

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203906 เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวติ
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
080303102 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือเปดสอน
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080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203906 เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวติ
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
080303102 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือเปดสอน

มคอ.2

มคอ.2

- 90 2. หมวดวิชาเฉพาะ

มคอ.2

105

หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
2.1 กลุมวิชาแกน
72
หนวยกิต
3
ก. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
หนวยกิต
040203131 คณิตศาสตรเทคนิค
(Technical Mathematics)

ข. วิชาการจัดการธุรกิจ

หนวยกิต

-

ก. วิชาการจัดการธุรกิจ
110313101
110313102
110313103
110313104
110313105
110313106
110313107

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

มคอ.2

110313108

การสื่อสารในองคการธุรกิจ
(Communication in Business Organization)
องคการและการจัดการ
(Organization and Management)
หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management)
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Commerce)
พื้นฐานการบริหารโครงการ
(Fundamentals of Project Management)
การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
การเปนผูประกอบการ
(Entrepreneurship)

24
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110313011 การสื่อสารในองคการธุรกิจ
3(3-0-6)
(Communication in Business Organization)
110313012 การจัดการองคการเพื่อพัฒนาธุรกิจ
3(3-0-6)
(Organization Management for Business Development)
110313013 การพัฒนาความคิดเชิงระบบสําหรับหัวหนางาน
3(3-0-6)
(System Thinking Development for Supervisors)
110313014 การบริหารสํานักงานสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern Office Management)
110313015 หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
110313016 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
(Human Resource Planning and Development)
110313017 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
110313018 การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ
3(3-0-6)
(Risk Management in Business)

หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
2.1 กลุมวิชาแกน
75
หนวยกิต
หนวยกิต

3(3-0-6)
30

100

- 91 รหัสวิชา

มคอ.2

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

110313019 การประกอบอาชีพอิสระ
(Entrepreneurship)
110313020 การสื่อสารและการสรางทีม
(Communication and Team Building)
110313021 การถายภาพเบื้องตนเพื่อการนําเสนอ
(Photography Basics for Presentation)

ค. วิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

หนวยกิต

ข. วิชาการออกแบบ

3(2-2-5) 110313201
3(2-2-5) 110313202
3(2-2-5) 110313203
3(2-2-5) 110313204
3(2-2-5) 110313205
3(2-2-5) 110313206
3(2-2-5) 110313207

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

มคอ.2

งานระบบและความปลอดภัยสําหรับงานอาคาร
(Systems and Safety for Buildings)
เขียนแบบและสัดสวนมนุษย
(Drawing and Human Scale Application)
กระบวนการออกแบบภายใน
(Interior Design Process)
แนวความคิดในการออกแบบ
(Concept Design)
วัสดุสําหรับการออกแบบภายใน
(Materials for Interior Design)
การออกแบบนิทรรศการ
(Exhibition Design)
การประมาณราคาสําหรับการออกแบบภายใน
(Cost Estimation for Interior Design)

33
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110313031 การวาดเสน
(Freehand Drawing)
110313032 หลักการออกแบบเบื้องตน
(Fundamentals of Design)
110313033 พื้นฐานการออกแบบภายในสํานักงาน
(Fundamentals of Interior Design)
110313034 สัดสวนมนุษยกบั การใชงาน
(Human Scale and Application)
110313035 การออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ 1
(Office Automation Design I)
110313036 การออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ 2
(Office Automation Design II)
110313037 การออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ 3
(Office Automation Design III)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
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มคอ.2

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
21
ค. วิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ
หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
33
ข. วิชาการออกแบบ
หนวยกิต
110313208
110313209
110313210
110313213

18

110313044 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ
(Information System Analysis and Design)
110313045 การออกแบบและการพัฒนาระบบฐานขอมูล
(Database System Design and Development)
110313046 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
(Communication and Computer Networks)

หนวยกิต

ค. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5) 110313304
3(2-2-5) 110313305
3(2-2-5) 110313306

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
(Website Design and Development)
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 1
(Computer Aided Design I)
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 2
(Computer Aided Design II)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

หนวยกิต
3(2-2-5)
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ง. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารโครงการออกแบบ
(Management of Design Project)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 1
(Design for Business I)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 2
(Design for Business II)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 3
(Design for Business III)

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

มคอ.2
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มคอ.2

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
2.2 กลุมวิชาชีพ
33
หนวยกิต

3(1-6-4) 110313401
3(1-4-4) 110313402
3(3-0-6) 110313403
3(3-0-6) 110313404
1(1-0-2) 110313405
3(1-4-4) 110313406
3(0-9-3) 110313407
7(0-700-0) 110313408

โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
พลังงานและสิ่งแวดลอม
(Energy and Environment)
การถายภาพเบื้องตน
(Photography Basics)
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบภายใน
(Software for Interior Design)
การออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อการผลิต
(Furniture Design for Production)
การออกแบบภายในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Economic & Ecological Interior Design)
คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอขั้นสูง
(Advanced Computer Presentation)

3(2-2-5)
3(0-9-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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030103202 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องตน
(Basic Machine Tool Practice)
030403200 ปฏิบัติงานไฟฟา
(Electrical Practice)
110313211 ระบบแสงสวาง
(Illumination System)
110313212 การประหยัดพลังงาน
(Energy Saving)
110313221 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre – Cooperative Education)
110313261 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
110313262 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
110313271 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
2.2 กลุมวิชาชีพ
9
หนวยกิต

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

มคอ.2

- 94 -

รหัสวิชา

มคอ.2

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

110313501

-

110313502
110313503

-

6

เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre – Cooperative Education)
สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

1(1-0-2)
6(0-540-0)
6(0-540-0)

หนวยกิต

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เลื อกจากรายวิ ชาในหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี ที่มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
เลื อกจากรายวิ ชาในหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี ที่มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
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2. หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
2.3 วิชาสหกิจศึกษา
13 หนวยกิต

มคอ.2
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มคอ.2

7.2 ปรับแผนการเรียนในแตละภาคการศึกษา
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต รหัสวิชา
3(1-6-4)
3(x-x-x) 08xxxxxxx
3(3-0-6) 08xxxxxxx
3(x-x-x) 08xxxxxxx
1(x-x-x) 110313101
3(3-0-6) 110313201
3(2-2-5) 110313202
3(2-2-5) 110313203
22(x-x-x)

ชื่อวิชา

หนวยกิต

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
การสื่อสารในองคการธุรกิจ
(Communication in Business Organization)
งานระบบและความปลอดภัยสําหรับงานอาคาร
(Systems and Safety for Buildings)
เขียนแบบและสัดสวนมนุษย
(Drawing and Human Scale Application)
กระบวนการออกแบบภายใน
(Interior Design Process)
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
3(3-0-6)
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030103205 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องตน
(Basic Bench Work Practice)
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Science and Mathematics Elective Course)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
110313011 การสื่อสารในองคการธุรกิจ
(Communication in Business Organization)
110313031 การวาดเสน
(Freehand Drawing)
110313041 คอมพิวเตอรและการโปรแกรมเบื้องตน
(Basic Computer and Programming)
รวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

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

มคอ.2
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มคอ.2

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต รหัสวิชา
04xxxxxxx
08xxxxxxx
110313102
110313103
110313204
110313301
110313305

วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
องคการและการจัดการ
(Organization and Management)
หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
แนวคิดในการออกแบบ
(Concept Design)
คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารสํานักงาน
(Computer for Office Management)
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 1
(Computer Aided Design I)
รวม

หนวยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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030403203 ปฏิบัติงานไฟฟาเพื่อการออกแบบสํานักงาน
3(1-4-4)
(Electrical Practice for Office Design)
040203131 คณิตศาสตรเทคนิค
3(3-0-6)
(Technical Mathematics)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
(General Education Elective Course)
110313012 การจัดการองคการเพื่อพัฒนาธุรกิจ
3(3-0-6)
(Organization Management for Business Development)
110313032 หลักการออกแบบเบื้องตน
3(2-2-5)
(Fundamentals of Design)
110313042 ระบบการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
(Office Automation Management System)
รวม
21(x-x-x)

ชื่อวิชา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
21(x-x-x)

มคอ.2
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มคอ.2

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา

08xxxxxxx

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
การบริหารสํานักงานสมัยใหม
(Modern Office Management)
การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Planning and Development)
พื้นฐานการออกแบบภายในสํานักงาน
(Fundamentals of Office Interior Design)
สัดสวนมนุษยกบั การใชงาน
(Human Scale and Application)
พื้นฐานระบบปฏิบัติการ
(Fundamentals of Operation System)
การประหยัดพลังงาน
(Energy Saving)
รวม

08xxxxxxx
110313014
110313016
110313033
110313034
110313043
110313212

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต รหัสวิชา
3(x-x-x) 08xxxxxxx
1(x-x-x) 110313104
3(3-0-6) 110313105
3(3-0-6) 110313205
3(2-2-5) 110313206
3(2-2-5) 110313209
3(2-2-5) 1103xxxxx
3(3-0-6) xxxxxxxxx
22(x-x-x)

ชื่อวิชา
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management)
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Commerce)
วัสดุสําหรับการออกแบบภายใน
(Materials for Interior Design)
การออกแบบนิทรรศการ
(Exhibition Design)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 1
(Design for Business I)
วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ
(Profession Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

หนวยกิต
1(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
22(x-x-x)

มคอ.2
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มคอ.2

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
08xxxxxxx
110313015
110313013

110313044
110313211
xxxxxxxxx

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
พื้นฐานการบริหารโครงการ
(Fundamentals of Project Management)
การออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ 1
(Office Automation Design I)
การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ
(Information System Analysis and Design)
ระบบแสงสวาง
(Illumination Systems)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
รหัสวิชา
3(x-x-x) 08xxxxxxx
3(3-0-6) 08xxxxxxx
3(3-0-6) 110313106
3(2-2-5) 110313207
3(2-2-5) 110313210
3(3-0-6) 110313302
3(x-x-x) 110313306
21(x-x-x)

ชื่อวิชา
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
พื้นฐานการบริหารโครงการ
(Fundamentals of Project Management)
การประมาณราคาสําหรับการออกแบบภายใน
(Cost Estimation for Interior Design)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 2
(Design for Business II)
เทคโนโลยีเพื่อการนําเสนอ
(Technology for Presentation)
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 2
(Computer Aided Design II)
รวม

หนวยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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110313035

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21(x-x-x)

มคอ.2
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มคอ.2

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
08xxxxxxx
110313017
110313018

110313036
110313045
110313261
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา

1(x-x-x) 08xxxxxxx

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
3(3-0-6) 08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
3(3-0-6) 110313107 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
3(3-0-6) 110313208 การบริหารโครงการออกแบบ
(Management of Design Project)
3(2-2-5) 110313213 การออกแบบเพื่อธุรกิจ 3
(Design for Business III)
3(2-2-5) 110313303 คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารโครงการ
(Computer for Project Management)
3(1-4-4) 110313401 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
3(x-x-x)
22(x-x-x)

รวม

หนวยกิต
1(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

19(x-x-x)

มคอ.2

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Commerce)
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
(International Business Management)
การออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ 2
(Office Automation Design II)
การออกแบบและการพัฒนาระบบฐานขอมูล
(Database System Design and Development)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต รหัสวิชา
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110313020

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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มคอ.2

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
08xxxxxxx
08xxxxxxx
110313019

110313046
110313221
110313262

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
การประกอบอาชีพอิสระ
(Entrepreneurship)
การออกแบบสํานักงานอัตโนมัติ 3
(Office Automation Design III)
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
(Communication and Computer Networks)
เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre – Cooperative Education)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
รวม

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต รหัสวิชา
3(x-x-x) 08xxxxxxx
3(x-x-x) 08xxxxxxx
3(3-0-6) 110313108
3(2-2-5) 110313304
3(2-2-5) 110313402
1(1-0-2) 110313501
3(0-9-3) xxxxxxxxx
19(x-x-x)

ชื่อวิชา
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
การเปนผูประกอบการ
(Entrepreneurship)
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
(Website Design and Development)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre – Cooperative Education)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

หนวยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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110313037

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

3(0-9-3)
1(1-0-2)
3(x-x-x)
19(x-x-x)

มคอ.2
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มคอ.2

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
110313271 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
รวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7(0-700-0) 110313502 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
7(x-x-x)

รวม

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2555

รวม

6(x-x-x)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7(0-700-0) 110313503 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)
7(x-x-x)

รวม

หนวยกิต
6(0-540-0)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
110313272 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

หนวยกิต
6(0-540-0)

6(x-x-x)

มคอ.2
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ภาคผนวก จ
แนวคิดและแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู
(Expected Learning Outcomes)

มคอ.2
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มคอ.2

แนวคิดและแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู
(Expected Learning Outcomes)
1. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน การทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น รวมทั้งแกปญหาและ
บริหารความขัดแยง
2. มีทักษะในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อนําเสนองานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถในการบริหารคน บริหารงาน และบริหารงบประมาณไดอยางคุมคาและเกิด
ประโยชน
4. สามารถบูรณาการความรูดานการบริหาร การออกแบบ และดานคอมพิวเตอร เพื่อประยุกตและ
ตอยอดในการเปนผูประกอบการได
5. สามารถนําความรู ความเขาใจกระบวนการออกแบบ เพื่อนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ
โครงการออกแบบภายในได
6. สามารถปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพการออกแบบภายในได
7. มีทักษะการใชซอฟตแวร เพื่อการบริหารโครงการ ซอฟตแวรเพื่อการนําเสนอ และซอฟตแวร
สํานักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน รวมถึงสามารถประยุกตใชซอฟตแวรได

- 121 -

มคอ.2

ภาคผนวก ฉ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา
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มคอ.2

แนวคิดและแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู
(Expected Learning Outcomes)
1. การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรแบงออกเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังดานความรูและทักษะเฉพาะ
ทาง (Specific Outcome: S) และผลการเรียนรูที่คาดหวังดานความรูและทักษะทั่วไป (Generic Outcome: G)
แสดงรายละเอียดดังนี้
ELO 1 (G) มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน การทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น รวมทั้งแกปญหาและ
บริหารความขัดแยง
ELO 2 (G) มีทักษะในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อนําเสนองานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ELO 3 (S) มีความสามารถในการบริหารคน บริหารงาน และบริหารงบประมาณไดอยางคุมคาและเกิด
ประโยชน
ELO 4 (S) สามารถบูรณาการความรูดานการบริหาร การออกแบบ และดานคอมพิวเตอร เพื่อประยุกตและ
ตอยอดในการเปนผูประกอบการได
ELO 5 (S) สามารถนําความรู ความเขาใจกระบวนการออกแบบ เพื่อนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ
โครงการออกแบบภายในได
ELO 6 (S) สามารถปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพการออกแบบภายในได
ELO 7 (S) มีทักษะการใชซอฟตแวร เพื่อการบริหารโครงการ ซอฟตแวรเพื่อการนําเสนอ และซอฟตแวร
สํานักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน รวมถึงสามารถประยุกตใชซอฟตแวรได
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1.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง (ELO)จากหลักสูตรสูรายวิชา
รายวิชา
110313101
110313102
110313103
110313104
110313105
110313106
110313107
110313108
110313201

การสื่อสารในองคการธุรกิจ
(Communication in Business Organization)
องคการและการจัดการ
(Organization and Management)
หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management)
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Commerce)
พื้นฐานการบริหารโครงการ
(Fundamentals of Project Management)
การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
การเปนผูป ระกอบการ
(Entrepreneurship)
งานระบบและความปลอดภัยสําหรับ

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

ELO
1
(G)

ELO
2
(G)








3(3-0-6)



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



































110313202

110313203
110313204
110313205
110313206
110313207

ELO

ELO

6

7

(S)

(S)




3(3-0-6)

งานอาคาร
(Systems and Safety for Buildings)
เขียนแบบและสัดสวนมนุษย
(Drawing and Human Scale
Application)
กระบวนการออกแบบภายใน
(Interior Design Process)
แนวคิดในการออกแบบ
(Concept Design)
วัสดุสาํ หรับการออกแบบภายใน
(Materials for Interior Design)
การออกแบบนิทรรศการ
(Exhibition Design)
การประมาณราคาสําหรับการ
ออกแบบภายใน
(Cost Estimation for Interior Design)

ELO ELO
4
5
(S) (S)





3(3-0-6)

ELO
3
(S)































3(2-2-5)

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





















3(2-2-5)
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รายวิชา
110313208
110313209
110313210
110313213
110313301
110313302
110313303
110313304
110313305
110313306
110313401
110313402
110313403
110313404
110313405

110313406
110313407

การบริหารโครงการออกแบบ
(Management of Design Project)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 1
(Design for Business I)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 2
(Design for Business II)
การออกแบบเพื่อธุรกิจ 3
(Design for Business III)
คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารสํานักงาน
(Computer for Office Management)
เทคโนโลยีเพื่อการนําเสนอ
(Technology for Presentation)
คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารโครงการ
(Computer for Project Management)
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
(Website Design and Development)
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 1
(Computer Aided Design I)
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 2
(Computer Aided Design II)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
พลังงานและสิ่งแวดลอม
(Energy and Environment)
การถายภาพเบื้องตน
(Photography Basics)
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
ภายใน
(Software for Interior Design)
การออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อการผลิต
(Furniture Design for Production)
การออกแบบภายในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Economic & Ecological Interior Design)

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

ELO
1
(G)

ELO
2
(G)

ELO
3
(S)

ELO ELO
4
5
(S) (S)

ELO

ELO

6

7

(S)

(S)







































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(2-2-5)
3(0-9-3)
3(3-0-6)













3(2-2-5)






























3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1
(G)

รายวิชา
110313408
110313501
110313502
110313503

คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอขั้นสูง
(Advanced Computer Presentation)
เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre – Cooperative Education)
สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

มคอ.2

3(2-2-5)
1(1-0-2)
6(0-540-0)
6(0-540-0)

ELO
2
(G)

ELO
3
(S)



ELO ELO
4
5
(S) (S)

ELO

ELO

6

7

(S)

(S)
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