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วิชาศึกษาทั่วไป 
 

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนท่ี 1 
หมวดมนุษยศาสตร์ 

 
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา  3 (3-0-6) 
TU 100 Civic Engagement 
 ปลูกฝังจิตสํานึก บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก ผ่าน
กระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดทําโครงการ
รณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นท่ีสนใจ  
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen.  
This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and field 
study outings.  Students are required to organise a campaign to raise awareness or bring about change in 
an area of their interest.   
 
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย  3 (3-0-6) 
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World  
 ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีสําคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลท่ีได้รับความสนใจ 
เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนท่ีสัมพันธ์กันท้ังโลก มีจิตสํานึกสากล (GLOBAL MINDSET) 
สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางข้ึน 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms 
of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, theories and 
principles of social science research via discussion and raising examples of situations or people of interest.   
The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand the complexity of global 
interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a 
new, broader worldview. 
 
หมวดมนุษยศาสตร์  (Humanities) 
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 (3-0-6) 
TU 102 Social Life Skills 
 การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม  และจิตวิญญาณ ซ่ึงเป็นทักษะสําคัญท่ีจะ
ช่วยให้ประสบความสําเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการจัดการ
ความเครียด การสร้างความม่ันคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเม่ือเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และ
สังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซ้ึงในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับ
มนุษย์ ในแขนงต่างๆ ท้ังทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which is 
considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their 
ability in physical health care to manage stress, build emotional security, understand themselves and 
adapt to psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of 



aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different fields, 
namely visual arts, music, performing arts and architecture.   
 
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  (Sciences and Mathematics) 
มธ. 103 ชีวิตกับความยั่งยืน 3 (3-0-6) 
TU 103 Life and Sustainability 
 การดําเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ มนุษย์ 
และสรรพสิ่ง ท้ังสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความย่ังยืน    
 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in 
understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing 
world. Students will learn about the relationship between mankind and the environment in the context 
of energy and resource use, consumption and development, and environmental constraints.Furthermore, 
an examination of social conflict and change from the life-cycle perspective will be used to develop an 
understanding of potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.  
 
หมวดภาษา  (Languages) 
มธ. 050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development   ไม่นับหน่วยกิต 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
 Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an integrated 
method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 
มธ. 104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6) 
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคําถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับสาระสําคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลท่ีนําไปสู่
ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด 
และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills.  
Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text, but 
rather consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias 
and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is 
to apply these methods to students’ own persuasive writing based on information researched from 
various sources, using effective presentation techniques.   
 
มธ. 105  ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
TU 105 Communication Skills in English 
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพ่ือ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และการอ่าน เพ่ือทําความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา 



 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to 
hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts from 
various disciplines related to students’ field of study.   
 
มธ. 106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
TU 106 Creativity and Communication 
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสําคัญ และการสื่อสารความคิดดังกล่าว
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ท้ังในระดับบุคคล องค์กร และสังคม 
 Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental 
contexts, at personal, organisational and social levels 
 
 

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนท่ี 2 
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ 

 
สผ.  163    ประวัติศาสตร์ศิลปะ  3  (3 – 0 – 6) 
AP   163    History of Art 

วิวัฒนาการศิลปะท้ังตะวันตกและตะวันออก โดยเน้นช่วงเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปแบบท่ีสําคัญ
ทางศิลปะ  ศึกษาถึงปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อรูปแบบของศิลปะในภูมิภาคต่าง ๆ  รวมถึงศิลปะ
ยุโรปและเอเชียตะวันตก เอเชียใต้ เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้   

 Evolution of art in both western and eastern world is emphasized in the prominent periods 
when significant changes of style and characteristics of art occurred.  Cultural, social and economic factors 
underlying the style of contemporary art of Europe and various Asian regions will also be explored. 

 
หมวดสังคมศาสตร์ 

 
สผ.  164   เศรษฐศาสตร์สําหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3  (3 – 0 – 6) 
AP   164    Economics of Built Environment  
 แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์  ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ความรู้เร่ืองเศรษฐศาสตร์จุลภาคกับการ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และความรู้เร่ือง
เศรษฐศาสตร์มหภาคและสภาพท่ัวไปของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนในโครงการก่อสร้าง  

Basic economic concepts, the interconnectedness with built environment in terms of physical, 
fundamental economic problems and the applications of microeconomic theories to builtenvironment 
design process and project feasibility analysis; and knowledge of macroeconomic theories and current 
general national economic situations, which have potential impacts on project investment and 
development . 
 

หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 
สผ.   162    ฟิสิกส์ประยุกต์สําหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3  (2 – 2 – 5) 
AP    162    Applied Physics for Built Environment  
 หลักการและปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ีจําเป็นในการประยุกต์กับสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  นิยามของอนุภาคและ
วัตถุแข็งเกร็ง ปรากฏการณ์ของมวลตามกฎของนิวตัน สมดุลตามแนวแรง พ้ืนฐานเกี่ยวกับงาน พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ และ



สปริงเพ่ืออธิบายวัตถุท่ีอยู่นิ่งและเคลื่อนท่ี  และเพ่ือการออกแบบโครงสร้างอาคาร อุณหพลศาสตร์เบื้องต้นเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ของการไหลของอากาศ  และการถ่ายเทความร้อน กฏก๊าซในอุดมคติ และการผสมของก๊าซและไอน้ํา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับ
ไซโครเมทริกซ์   คุณสมบัติของคลื่นเสียงเพ่ือการออกแบบการป้องกันและเพ่ิมระดับเสียงสู่อาคาร คุณสมบัติของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสงและคลื่นความร้อน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบกระจกอาคาร  

Relevant theories and experiments on built environment application include definition of particles 
and rigid bodies, Newton’s mass laws, balance of forces, work, potential and kinetic energy and spring to 
help explain the static and dynamics of rigid bodies and design building structures; thermodynamics as 
backgrounds of air flow and heat transfer in built environment; the ideal gas law and air-vapor mixture as 
basics of psychrometric; the properties of sound wave for the design of sound protection and amplification; 
and the properties of electromagnetic waves including light and heat to be the basic considerations of 
fenestration designs. 
 

 

วิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสาขา 

 
สน.  101 การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปัตยกรรมภายใน                                      3  (1 – 4 – 4) 
IA    101 Graphics and Presentation in Interior Architecture 
 ทฤษฎีและทักษะพ้ืนฐานท่ีสอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน เพ่ือการสร้างงานสอง และสาม
มิติ เรียนวิธีการเขียนแบบ และแสดงแบบตามมาตรฐานท่ีใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ โดยให้เรียนรู้จากการฝึกหัดจากแบบตัวอย่าง
จริง การเขียนภาพจากของจริง การฝึกเขียนรูป 3 มิติแบบแอกโซโนเมตริก การเขียนภาพฉายออร์โตกราฟิก การเรียนหลัก
ของแสงและเงาของรูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงอ่ืน ๆ รวมถึงการฝึกเขียนภาพทัศนียภาพ และการเขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรมเบื้องต้น นักศึกษาสามารถค้นคว้าและศึกษาการใช้สื่อและเทคนิคการนําเสนองานต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแสดงออกทางความคิดในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  

Basic graphic skills to aid interior design practice in both two and three dimensional perceptions. 
Design drafting rules and professional industry standards will be reinforced. The course will include 
sketching, understanding of axonometric & orthographic projections, shades  & shadows, perspective 
drawing, and all other architectural projections. Students should be able to explore multiple medias and 
presentation techniques to create exceptional graphics and to assist the design perception in interior 
architecture. 
 
สน. 102 ทัศนาการศกึษาและนิเทศทางสถาปัตยกรรมภายใน                                      3 (1 – 4 – 4) 
IA  102 Visual Studies and Communication in Interior Architecture 
  มูลฐานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยการฝึกจินตนาการและการถ่ายทอด ฝึกการจัดองค์ประกอบในงานออกแบบ 
2 มิติและหลายมิติ การแสดงการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงและท่ีว่าง การให้แสงสว่าง การใช้สี 
พ้ืนผิวและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของวัสดุท่ีใช้ศึกษา เพ่ือการออกแบบเชิงบูรณาการตามหลักสุนทรียภาพและสื่อความหมายตามที่
ต้องการท้ังของผู้ออกแบบและของผู้รับรู้ โดยคํานึงถึงบริบทหรือสภาพแวดล้อม ข้างเคียงท่ีเกี่ยวข้องด้วยการใช้สื่อและวิธีการ
แสดงท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
 Fundamentals of visual arts in both two and multiple dimensions using various techniques such 
as composition, arrangement of voids and spaces, and combination of the colours and textures of 
materials to bring forth the desired effects for interior architectural presentation and design.  
 
 
 



สน.103   พ้ืนฐานการออกแบบเพ่ืองานสถาปัตยกรรมภายใน                  3 (1 – 4 – 4) 
IA  103   Design Fundamental in Interior Architecture 

พ้ืนฐานทางด้านหลักทฤษฎี และองค์ประกอบต่างๆ ของการออกแบบ ตลอดจนทักษะการปฏิบัติการ และการ
นําเสนอผลงาน โดยการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน 

Fundamental in design elements and principles, development of design skills and 
representational media and techniques for interior architecture. 
 
สน. 105 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน                                                       3 (3 – 0 – 6) 
IA  105 History of Interior Architecture 
  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและ
เฟอร์นิเจอร์ ท้ังในภาคพ้ืนโลกตะวันตกและภาคพ้ืนโลกตะวันออก วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบสถาปัตยกรรมภายใน โดยเฉพาะอิทธิพลทางวัฒนธรรมและวิทยาการท่ีมีต่อรูปแบบและพัฒนาการทางโครงสร้างและ
วิธีการก่อสร้าง พร้อมการวิเคราะห์งานออกแบบเด่น ๆ ในพัฒนาการ ตลอดจนแนวคิดและปรัชญาของสถาปนิกและนัก
ออกแบบในงานออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและเฟอร์นิเจอร ์ ต้ังแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน 

The history and evolution of architecture and interior architecture in both western and eastern 
worlds. Cultural and technological factors that influence the development of interior architecture are 
analyzed using important buildings of each period as case studies. Moreover, the concepts and ideas of 
influential architects and designers from the past to the present are explored. 
 
สน. 208 การยศาสตร์เพ่ือการออกแบบภายใน                                                        3 (3 – 0 – 6) 
IA   208 Ergonomics for Interior Design 
 พ้ืนฐานทางการยศาสตร์ ความเข้าใจเกี่ยวกับสรีระและสัดส่วนของมนุษย์ท่ีมีผลต่อสภาพแวดล้อม เพ่ือพัฒนางาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้สามารถตอบสนองท้ังด้านกายภาพและจิตวิทยาของมนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

An introduction to the science of ergonomics, providing students with the awareness of how to 
design interior environment and furniture to satisfy human physical and psychological needs. 
 
สน. 304 การเขียนแบบ/ การออกแบบด้วยสื่อ 3 มิติขั้นสูงในงานสถาปัตยกรรมภายใน3  (1 – 4 – 4) 
IA  304   Advanced Visualization in Interior Architecture  
  การฝึกทักษะพ้ืนฐานการเขียนแบบ/ เขียนภาพด้วยคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นการศึกษาลกัษณะรูปทรง 3 มิติ
หลากหลายท่ีเกิดข้ึนในงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน 

Procedural techniques for three-dimensional modeling, animation using advanced computer 
software are emphasized.  The underlying technology and concepts of computer simulation strengthen 
problem-solving skills in complex 3-D modeling and animation. 
 
 
สน. 306 ภาษาอังกฤษสําหรับสถาปัตยกรรมภายใน                                                    3 (1 – 4 – 4) 
IA   306 English for Interior Architecture 
 คําศัพท์เฉพาะด้านในงานสถาปัตยกรรมภายใน  เน้นความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษท่ีมีความ
ซับซ้อนของรูปประโยคและคําศัพท์ทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมในสายวิชาต่าง ๆ  ฝึกหัดการอ่านและเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ
ท่ีเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมภายใน  รวมท้ังฝึกหัดการเขียนความเรียงด้วยคําศัพท์ทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมภายใน 

Developing students’ English skills are aimed.  More practices in reading more complex 
passages and writing various types of essays using technical terms in interior architecture is required. 
 



สน.  407   การประยุกต์สุนทรียศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน                             3 (3 – 0 – 6) 
IA    407   Aesthetics Application in Interior Architecture 

พัฒนาการของทฤษฎีและแนวความคิดทางสุนทรียศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  
ตัวอย่างมาตรฐานและการตัดสินความงาม  องค์ความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อกระบวนการออกแบบ และ
การประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในร่วมสมัย 

The development of aesthetics theories and concepts that are related to interior architectural 
design. Through case studies of aesthetic standards and judgment along with relevant interdisciplinary 
knowledge that have impacts on interior architectural process, the course provides aesthetics applications 
in contemporary interior architecture. 
 

กลุ่มวิชาออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
 

สน. 215 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1                                     6  (1 – 10 – 7) 
IA   215 Interior Architectural Design 1 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สน. 102 ทัศนาการศึกษาและนิเทศทางสถาปัตยกรรมภายใน 
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น เน้นการประยุกต์หลักทางสุนทรียศาสตร์ และความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม โดยการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่ีพักอาศัย ประกอบการวิเคราะห์ความ
ต้องการพื้นท่ีใช้สอยและองค์ประกอบต่าง ๆ การสร้างแนวความคิด การจดัพ้ืนท่ีและการจัดเฟอร์นิเจอร์  

A comprehensive approach to the interior design process in residential projects.  Emphasis is placed 
on understanding of humans and environments. Project analysis, programming, conceptual design, space 
planning, design development and production of construction documents are covered. 
 
สน. 216 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2                                                6  (1 – 10 – 7) 
IA   216 Interior Architectural Design 2 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สน. 215 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในต่อเนื่องจากสาระที่ได้ศึกษาในวิชา สน. 215 เน้นความเข้าใจ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและชุมชน การออกแบบเพ่ือส่งเสริม พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
พ้ืนท่ีสาธารณะ รวมท้ังการสํารวจพ้ืนท่ี สภาพแวดล้อม ปัญหาของงานสถาปัตยกรรมภายใน โดยมีพ้ืนฐานมาจากการประยุกต์
หลักทางสุนทรียศาสตร์ วิเคราะห์และวางแผนการจัดพ้ืนท่ี การจัดเฟอร์นิเจอร์และองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
 The design of medium-scale spaces is explored with emphasis on planning public spaces, 
understanding of human and community development to improve quality of life.  The course includes an 
exploration of solutions to environmental, interior, and architectural problems based on space analysis 
and planning. 
 
สน. 311 วิธีออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน                                                 3 (3 – 0 – 6) 
IA   311 Design Method in Interior Architecture 
 ข้ันตอนต่างๆในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ในงาน
ออกแบบ กระบวนการแปลงแนวความคิดเชิงนามธรรมเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม กระบวนการออกแบบท่ีเน้นการกําหนด
แนวความคิดและการกําหนดปัญหาให้ชัดเจน เพ่ือการสร้างสรรค์งานออกแบบท่ีเป็นการแก้ปัญหา โดยการประมวลข้อมูล
เกี่ยวกับท่ีต้ังและโครงการท่ีจะออกแบบ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผล การจัดทํารายละเอียด
โครงการ (programming) สําหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม โดยคํานึงถึงรายละเอียดด้านวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อม 
กิจกรรม ระบบอาคาร และทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึงการกําหนดงบประมาณของโครงการ 

The interior architectural design process is emphasized. This includes the constitution of a 
concept and the transformation of a concept into architecture involving a problem-based design process.  



Through analysis, synthesis and evaluation of related information regarding site and prospective project, 
an architectural program would be formulated as ultimately employed in the following process of 
architectural design.  It covers programs regarding objectives, environment, activities, building systems and 
resources which include related budget of project. 
 

สน. 314 ทฤษฎีและแนวความคิดสถาปัตยกรรมภายใน                                 3 (3 – 0 – 6) 
IA   314 Theories and Concepts in Interior Architecture  
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สน. 105 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 
 หลักการและทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมภายในจากอดีตถึงช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ท้ังในภาคพ้ืนโลกตะวันตกและ
ภาคพ้ืนโลกตะวันออก โดยเน้นความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเป็นตัวกําหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมภายใน การเปลี่ยนแปลงใน
แนวความคิดและรูปแบบสถาปัตยกรรมในยุคอุตสาหกรรมท่ีนําไปสู่การเกิดสถาปัตยกรรม โมเดิร์น สถาปัตยกรรมแนวโมเดิร์น
(modernism) และสถาปัตยกรรมแนวโพสต์โมเดิร์น(post-modernism) และอิทธิพลของแนวความคิดท่ีมีต่อวงการ
สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในท่ัวโลก 

Concepts and theories of interior architectural design in the past up to the Pre-Industrial 
Revolution period are focused.  The study covers factors that influence styles of architecture and interior 
architecture throughout the world, together with the development of architecture during the Industrial 
Revolution that led to the realization of Modern and Post-Modern Architecture. 

 

สน. 315 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  3                                             6  (1 – 10 – 7) 
IA   315 Interior Architectural Design 3 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สน. 216 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างอาคารเดิมและงานระบบ
ในอาคาร รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีพ้ืนฐานมาจากการประยุกต์หลักการทางสุนทรียศาสตร์ การ
วิเคราะห์ วางแผน การจัดพ้ืนท่ีและประโยชน์ใช้สอย  
 As an advanced interior architectural design dealing with architectural remodeling, building 
systems and appropriate environment.  The focus is placed on planning and analytical skill to create 
practical and aesthetic experiences in interior spaces. 

 
สน. 316 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4                                              6  (1 – 10 – 7) 
IA   316 Interior Architectural Design 4  
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สน.315 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ซ่ึงเป็นโครงการอาคารสาธารณะเชิงพาณิชยกรรม โดยอาศัยหลักการ
บริหารจัดการและการสร้างสุนทรียภาพท่ีเหมาะสมกับการจัดพ้ืนท่ีและประโยชน์ใช้สอย 
 An advanced interior architecture dealing with complex commercial buildings.  Emphases are 
placed on management and design for aesthetic and practical space planning. 
 
สน. 414 กระบวนการออกแบบเชิงนวัตกรรม 3 (1 – 4 – 4) 
IA   414 Innovative Design Process 
 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสร้างสรรค์ ซึ่งมุ่งเน้นการทํางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการบูรณาการ
ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมการรวบรวม คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ที่อ้างอิงจากความต้องการของผู้ใช้งานและบริบท
อ่ืนๆ เป็นหลัก ผลงานที่ได้จะเป็นพื้นฐานสําหรับการสร้างสรรค์งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเชิงนวัตกรรม ที่สามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 Innovative process in designing interior architecture. With an emphasis on collaboration, 
interdisciplinary knowledge will be built up in this course. The course also promotes research, critical 



thinking, analyzing, and synthesizing data that are collected based on users’ behaviors and other 
relevant contexts. Results from the process will be fundamental for creating innovative interior 
architectural designs that appropriately respond to human behavior as well as social and 
environmental changes. 
 
สน. 415 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเชิงบูรณาการ                                 6  (1 – 10 – 7) 
IA   415 Integrated Interior Architectural Design 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สน. 316 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในข้ันสูง มุ่งเน้นการผสานความชํานาญในการออกแบบเชิงบูรณาการในการจัด
พ้ืนท่ี (space planning) การมีแนวความคิดท่ีชัดเจน เทคนิคการก่อสร้างที่เป็นไปได้ ระบบการก่อสร้างและระบบการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการบริหารจัดการงานในทุกข้ันตอน 
 An advanced interior architectural design course that requires efficient integration of various 
skills, clear and strong objectives, and knowledge of mechanical equipment, structural systems, sanitary 
systems and environmental control. 

 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
กลุ่มวิชาวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

 
สน. 221 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง                                                             3 (2 – 3 – 4) 
IA   221 Materials and Construction Technology  
    ความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติหลักและการนําไปใช้ของวัสดุก่อสร้างพ้ืนฐานชนิดต่าง ๆ  ศึกษา
หลักการและเทคนิคกระบวนการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้ และอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็กสําหรับ
บ้านพักอาศัย โดยลําดับตามส่วนประกอบอาคารต้ังแต่ฐานราก โครงสร้างเสาคาน งานพื้น   งานผนัง ประตู หน้าต่าง บันได 
จนถึงหลังคาและงานระบบอาคารพ้ืนฐาน ได้แก่ งานไฟฟ้าและงานสุขาภิบาล เป็นต้น พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง
อาคารท้ังสองประเภท 

Natural construction materials such as sand, stone, bricks, wood, and metal and other 
manufactured materials such as glass, plastic and metal compounds are examined regarding the 
fundamental chemical components to enable appropriate  application in design and on site. The course 
also covers the small building construction process and related building systems such as electrical and 
sanitary.   In addition to lectures, students have opportunities to learn and practice the basic skills of 
construction drawing by completing assignments. 
 
สน. 222 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมภายใน 4  (2 – 4 – 6) 
IA   222 Materials and Construction Technology in Interior Architecture 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สน. 221 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง  
 คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายใน วิธีการใช้ การก่อสร้าง ศึกษาความสัมพันธ์ของความต้องการ
และความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการเลือกใช้วัสดุของงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน 
 Interior finishes and furnishing, their specifications, composition, construction, application and 
usability are emphasized.  An in-depth study of materials expressed in interior environments is included. 
Architectural and interior materials are examined in relation to their functions and appropriateness to 
various types of spaces. 
 
 



สน. 322 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์  4 (2 – 4 – 6) 
IA   322 Furniture Design  
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สน. 222 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมภายใน 
 เรียนรู้กระบวนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น การศึกษาวัสดุและเทคนิคท่ีใช้ในการสร้างเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบ 
รวมถึงเทคนิคการต่อเชื่อมวัสดุและการตกแต่งผิวเฟอร์นิเจอร์ 
 The process of furniture design is introduced.  Materials and techniques for making prototype-
furniture  which include joinery and finishing techniques are covered. 

 
กลุ่มวิชาโครงสร้างอาคาร 

 
สน. 331 โครงสร้างอาคารในงานสถาปัตยกรรมภายใน                                       3 (3 – 0 – 6) 
IA   331 Building Structure in Interior Architecture 
 การวิเคราะห์โครงสร้าง ทุกประเภทในงานสถาปัตยกรรม หลักการเกี่ยวกับแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด ท่ี
สัมพันธ์กับวัสดุ รูปร่าง ลักษณะการแอ่นตัวและการเสียรูปอันเนื่องจากแรง โดยวิธีการวิเคราะห์จากหุ่นจําลองและการเขียน
รูป การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีประมาณ การคํานวณออกแบบเบื้องต้น แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมและต่อเติม
โครงสร้างใหม่ 
 The analysis of all building structures as well as the principles of force systems, axial force, 
shear and bending moment related to structural materials, shapes and deformation are introduced and 
studied by using study models and drawings.    Approximate structural analysis, cost estimation for 
preliminary design and building renovation are covered 
 

กลุ่มวิชางานระบบสภาวะแวดล้อมอาคาร 
 
สน. 241 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมภายใน 1                      3 (3 – 0 – 6) 
IA   241 Interior Environmental Technology 1  
 หลักการพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม เพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์
โลกปัจจุบัน เช่น สภาวะโลกร้อน ปัญหาด้านพลังงาน การพัฒนาที่ ย่ังยืน เป็นต้น โดยจะให้ความสําคัญกับการปรับ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ร่วมกับการใช้ปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ จากระบบธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดงานออกแบบท่ี
สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและสร้างสภาวะสบายให้แก่ผู้ใช้อาคาร โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางด้าน
การถ่ายเทความร้อน ทฤษฎีด้านแสง การใชป้ระโยชน์จากแสงธรรมชาติ ทฤษฎีด้านเสียง การป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือน 
 Basic principles of environmental technology can contribute to design applications that are 
compatible with global contexts and challenges such as global warming, energy crisis, and sustainable 
development, etc. Microclimate modification combined with the utilization of elements from passive 
systems will be emphasized to create design solutions that correspond to climatic conditions and 
enhance occupants’ thermal comfort. This requires analysis and synthesis processes through theories 
including: heat transfer, lighting, daylighting, acoustics, and noise/vibration protection. 
 
สน.  242 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมภายใน 2  3 (3 – 0 – 6) 
IA    242 Interior Environmental Technology 2  
 หลักการข้ันสูงทางด้านเทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือการสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารท่ีเหมาะสม และการบูรณาการร่วมกับระบบอาคาร การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร คุณสมบัติของวัสดุ 
เทคนิคการป้องกันความร้อนและการวิเคราะห์การใช้พลังงานของอาคาร การใช้แสงประดิษฐ์ การออกแบบระบบแสงภายใน



อาคารโดยวิธีคํานวณ การดูดซับเสียง การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อส่งเสริมคุณภาพเสียง รวมถึงการควบคุม
คุณภาพอากาศภายในอาคารเพ่ือความปลอดภัยในชวิีตของผู้ใช้อาคาร  
 Relying on analytical methods, advanced principles of environmental technology can 
contribute to improve indoor environment quality and foster building systems integration. This course 
covers building envelope heat transfer, material properties, heat insulation techniques and building 
energy analysis, electric light, indoor lighting design with numerical method, and good indoor acoustic 
design & practices, as well as indoor air quality control for promoting occupants’ well-being. 
 
สน.  343 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมภายใน 3  3 (3 – 0 – 6) 
IA    343 Interior Environmental Technology 3  
 การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีรองรับงานระบบวิศวกรรมสําหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ท้ังในส่วนของงาน
ระบบปรับอากาศ ระบบขนส่ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบสื่อสาร ระบบกระจายเสียง ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบผจญเพลิงไหม้และการหนีภัย ระบบควบคุมและบริหารอาคาร รวมถึง
ระบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งานอาคาร 
 Architectural design supporting high-rise and large building systems includes: Heating and Ventilating 
and Air-Conditioning (HVAC), transportation, electric lighting, power electricity, communication, audio 
broadcasting, security, sanitary, fire safety, fire fighting, evacuation, and building control & management, as well 
as other systems that support proper and secure building usages and operations. 
 

กลุ่มวิชาสนับสนุนงานสถาปัตยกรรมภายใน 
 
สน.  250 จิตวิทยาสถาปัตยกรรมภายใน                                                              3 (3 – 0 – 6) 
IA    250 Psychology for Interior Architecture 
 แนวความคิดและพัฒนาการในวิชาจิตวิทยาปัจจุบัน มูลฐานทางจิตวิทยาในกรอบของพฤติกรรมมนุษย์ หลักมูลฐาน
ทางพฤติกรรมเป็นหลักมูลฐานของการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยพิจารณาจากกระบวนการพฤติกรรมทางจิต ต้ังแต่การรู้สึก การ
รับรู้ การรู้ การเรียนรู้ การเกิดอารมณ์ สู่การเกิดระบบมโนทัศน์ พฤติกรรมมนุษย์ในสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะพฤติกรรมการมี
อาณาเขตครอบครอง พฤติกรรมการเว้นท่ีว่างระหว่างบุคคล พฤติกรรมในสภาพการณ์แออัดหนาแน่น พฤติกรรมความต้องการ
ภาวะเป็นส่วนตัว ฯลฯ ท่ีสัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 

The fundamentals and development of modern psychology that lead to the understanding of 
human behavior which is the basis of architectural design.  The course explores architectural psychology 
from the most basic theories related to architectural design, such as perception, cognition and affect, to the 
more specific ones regarding spatial behavior, such as individual territoriality, personal space behavior 
(proxemics), behavior in high density living condition, and the needs of privacy. 
 
สน. 351   การออกแบบและการบริหารจัดการ                  3 (1 – 4 – 4) 
IA   351   Design and Management 
  ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบและธุรกิจ เรียนรู้หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของธุรกิจ และผลกระทบการแก้ไขปัญหา
ด้วยการออกแบบ  เพ่ือให้เห็นถึงความสําคัญของการนําการออกแบบมาประยุกต์ใช้เพ่ือ กลยุทธ์ทางธุรกิจ  โดยเน้นในเร่ือง
ของการนําการออกแบบมาใช้ในเชิงธุรกิจ เพ่ือสร้างสรรค์ รูปแบบใหม่ ของธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

The intersection of design and business is emphasized.  The principles of business and the 
impacts of design solution heighten awareness of design as an essential part of business strategy. The 
emphasis is on the implementation and integration of design function in business contexts to generate 
innovative business opportunities. Case studies in Thailand and abroad are investigated. 



สน. 352 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน                        ฝกึปฏิบัติไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง/ภาค 
IA  352 Internship in Interior Architecture 
  ฝึกปฏิบัติงานในสํานักงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะสถาปัตยกรรม-ศาสตร์และการ
ผังเมือง ได้แก่ การเขียนแบบ การออกแบบ การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง มีกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
  Students select an interior architectural design office are approved by the Faculty of 
Architecture and Planning for internships to further their career preparation. The duration of an internship 
should be no less than 240 hours. 
 
สน. 453 การออกแบบนิทรรศการศิลป์                                                3 (1 – 4 – 4) 
IA  453 Exhibition Design 
  แนวทางเพ่ือเรียนรู้และพัฒนาความรู้ในการออกแบบงานนิทรรศการ การจัดการแสดงท่ีมีจุดประสงค์แตกต่างกัน 
เช่น การแสดงงานศิลปะ การจัดแสดงสินค้าในเชิงพาณิชย์ นิทรรศการต่าง ๆ ท้ังถาวรและชั่วคราว โดยเรียนรู้ถึงองค์ประกอบ
ในการออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการใช้แสงสว่าง การใช้สื่อภาพ และอักษรต่าง ๆ  
 The principles and processes of exhibition design such as gallery designs, traveling exhibits, and 
commercial exhibits, both contemporary and permanent exhibitions, are concerned.  The course include 
the various aspects in exhibition design concerning information processing, lighting, graphics, and 
typography.  
 
สน. 454 การบริหารโครงการและการประมาณราคา                                               3 (3 – 0 – 6) 
IA   454 Project Management and Cost Estimation 
  พ้ืนฐานในส่วนเกี่ยวข้องเชิงธุรกิจของงานสถาปัตยกรรมภายใน เรียนรู้การบริหารโครงการและการบริหารงาน
กอ่สร้าง การประมาณราคางานสถาปัตยกรรมภายในและการคิดค่าบริการ และการเขียนแผนการดําเนินธุรกิจข้ันต้น 
 An introduction to business in interior architectural practice.  Project and construction 
management, cost estimation, fee structure and negotiation, services and basic business plans are 
included. 
 
สน. 455 คุณค่าศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยเพ่ืองานออกแบบภายใน                          2 (2 – 0 – 4) 
IA  455 Thai Art and Architecture Appreciation for Interior Design 
  พ้ืนฐานความเข้าใจคณุคา่ทางศลิปะและสถาปัตยกรรม พัฒนาการของศิลปะและสถาปัตยกรรมภายในในประเทศไทย
และประเทศใกล้เคียงต้ังแต่ก่อนสมัยสุโขทัย  จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์รวมท้ังสมัยปจัจบุัน  ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
ของรูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรม อิทธิพลท่ีมาจากนอกภูมิภาค ท้ังอิทธิพลทางวัฒนธรรม รูปแบบและวิทยาการวิเคราะห์
แบบอย่างอาคารและองค์ประกอบอาคารท่ีมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม ในแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะเอกลักษณ์สถาปัตยกรรม
ไทยสมัยใหม่ โดยสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ และเทคโนโลยี  ตลอดจนปรัชญาและความเชื่อ 

The evolution of art and interior architecture in Southeast Asia and Thailand from the 
Sukhothai and Rattanakosin periods to the present.  Cultural and technological influences from the 
neighbours on the development of Thai art and interior architecture.  Analysis of unique building styles 
that reveal diverse lifestyles of people in the past. 

 
สน.  456 การจัดภูมิทัศน์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 2 (2 – 0 – 4) 
IA    456 Landscape Design in Interior Architecture 
 หลักการและกระบวนการออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคาร การวิเคราะห์สภาพท่ีต้ัง ท้ังลักษณะความลาด ลักษณะ
ของดิน พืชพรรณ ระบบนิเวศวิทยา สิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การจัดภูมิทัศน์ภายในสําหรับอาคารประเภท
ต่าง ๆ เช่น ท่ีอยู่อาศัย มหาวิทยาลัย สถานนันทนาการ ฯลฯ 



The principles and process of landscape design for interior architecture, such as site analysis, 
topography, soil characteristics, vegetation and ecological systems, to create living environments of 
high standards in residential, institutional and recreational projects, etc. 
 
สน. 457 สัมมนาการบริหารงานสถาปัตยกรรมภายในและการปฏิบัติวิชาชีพ                  3 (3 – 0 – 6) 
IA   457 Seminar in Interior Architectural Management and Professional Practice 
 สัมมนาในหัวข้อท่ีเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารงานสถาปัตยกรรมภายใน เช่น ปัญหาในการริเร่ิม
โครงการและผลกระทบของโครงการออกแบบ ปัญหาในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในในกระแสโลกาภิวัฒน์ ปัญหาด้าน
เอกลักษณ์ไทย ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาด้านการพัฒนาการศึกษาทางสถาปัตยกรรมภายในตามมาตรฐานสากล 
ปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ โดยให้ความสําคัญในการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมในวิชาชีพ ปัญหาทางด้าน
กฎหมาย ฯลฯ พร้อมท้ังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยการอภิปรายเสนอความคิดเห็นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

Topics in the seminar sessions are generally related to current interior architectural movements, 
problems in interior architectural management and design, dilemmas in Thai interior architecture, 
environmentally concerned interior architecture, problems in professional practice and ethic, etc. 
Students are encouraged to contribute their ideas and to discuss the subjects with guest instructors. 
 

 
สารนิพนธ์ 

 
สน. 500 สารนิพนธ์                                                                         6 (0 – 12 – 6) 
IA  500 Thematic Paper 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สน. 415 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเชิงบูรณาการ 
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน มุ ่งเน้นการผสานปัจจัยต่าง ๆ สู ่ความเข้าใจในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน โดยทําการศึกษาอย่างละเอียดในโครงการประเภทเดียวกันเพ่ือนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และนําไปสู่
คําตอบของการออกแบบท่ีเป็นสารนพินธ์ 
 An integration of comprehensive aspects toward the understanding in interior architecture 
through the carrying out of an interior architectural design project.  Students are required to present his or 
her design proposal along with complete thematic statement, from program analysis to the design 
solution.   

 


