
สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

Bachelor of Fine Arts Program in Interior Architecture 

 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรทางวิชาชีพ 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

      กลุมวิชาภาษาอังกฤษ            9    หนวยกิต 

      กลุมวิชาบูรณาการทักษะวชิาชพี     21    หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  105 หนวยกิต 

 กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ   21    หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-บงัคับ  78    หนวยกิต 

      กลุมวิชาหลัก  36   หนวยกิต 

      กลุมวิชาเทคโนโลยี  21   หนวยกิต 

      กลุมวิชาสนับสนนุ  12   หนวยกิต 

      กลุมวิชาทฤษฎีและกระบวนการคิด   9    หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก                                 6    หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 

 รายวิชาในหลักสูตร 

                ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)                               หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   
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สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

                                                                    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 105 หนวยกิต 

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)     

 (ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนดกลุมวิชาพื้นฐานไมนอยกวา 21 หนวยกิต) 

  หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)  

สถพ. 161 

ARF 161 

การวาดเสนและแสดงผลงาน  

Drawing & Rendering  

3 (1 – 4 – 4) 

สถพ. 162 

ARF 162 

การแสดงภาพและการนำเสนอ 

Rendering & Presentation 

3 (1 – 4 – 4) 

สถพ. 163 

ARF 163 

การออกแบบเบื้องตน 

Basic Design  

3 (1 – 4 – 4) 

สถพ. 164 

ARF 164 

การเขียนแบบเบื้องตน 

Basic Graphic & Drafting 

3 (1 – 4 – 4) 

สถพ. 165 

ARF 165 

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและการออกแบบภายใน  

History of Architecture & Interior Design  

3 (3 – 0 – 6) 

สถพ. 266 

ARF 266 

การออกแบบสถาปตยกรรมตะวันออก 

Oriental Architecture Design 

3 (3 – 0 – 6) 

สถพ. 467 

ARF 467 

ภาษาอังกฤษสำหรับงานออกแบบ 

English for Design 

3 (2 – 2 – 5) 
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สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ   (78  หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

     กลุมวิชาหลัก (36 หนวยกิต) 

    (ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนดกลุมวิชาหลักไมนอยกวา 33 หนวยกิต) 

อภน. 151 

INT 151 

การออกแบบภายใน 1 

Interior Design 1 

4 (1 – 6 – 5) 

อภน. 152 

INT 152 

การออกแบบภายใน 2 

Interior Design 2 

4 (1 – 6 – 5) 

อภน. 253 

INT 253 

การออกแบบภายใน 3 

Interior Design 3 

4 (1 – 6 – 5) 

อภน. 254 

INT 254 

การออกแบบภายใน 4 

Interior Design 4 

4 (1 – 6 – 5) 

อภน. 355 

INT 355 

การออกแบบภายใน 5 

Interior Design 5 

4 (1 – 6 – 5) 

อภน. 356 

INT 356 

การออกแบบภายใน 6 

Interior Design 6 

4 (1 – 6 – 5) 

อภน. 457 

INT 457 

การเตรียมวิทยานิพนธ 

Thesis Preparation 

3 (0 – 6 – 3) 

อภน. 458 

INT 458 

วิทยานพินธการออกแบบภายใน  

Thesis in Interior Design  

9 (0 – 18 – 9) 

 

  กลุมวิชาเทคโนโลยี (21 หนวยกิต) 

  (ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนดกลุมวิชาเทคโนโลยีไมนอยกวา 15 หนวยกิต) 

อภน. 171 

INT 171 

เทคโนโลยสีถาปตยกรรม 1 

Architectural Technologies 1 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 372 

INT 372 

เทคโนโลยสีถาปตยกรรม 2 

Architectural Technologies 2 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 273 

INT 273 

งานระบบประกอบอาคารสำหรับงานสถาปตยกรรมภายใน 

Building System for Interior Architecture  

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 274 

INT 274 

แบบกอสรางและเอกสารประกอบแบบในงานออกแบบภายใน 1 

Construction Documents in Interior Design 1 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 375 

INT 375 

แบบกอสรางและเอกสารประกอบแบบในงานออกแบบภายใน 2 

Construction Documents in Interior Design 2  

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 276 

INT 276 

การออกแบบเคร่ืองเรือน 

Furniture Design  

3 (2 – 2 – 5) 

อภน. 377 

INT 377 

การออกแบบแสงสวางในงานสถาปตยกรรมภายใน      

Lighting Design for Interior Architecture 

3 (1 – 4 – 4) 
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สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

  กลุมวิชาสนับสนุน (12 หนวยกิต) 

  (ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนดกลุมวิชาสนบัสนนุไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 

อภน. 281 

INT 281 

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสำหรับงานสถาปตยกรรมภายใน 

Computer Aided Design for Interior Architecture 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 382 

INT 382 

การสรางภาพ 3 มิตสิำหรับงานสถาปตยกรรมภายใน 

3D Visualization for Interior Architecture 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 383 

INT 383 

การปฏิบัติงานวชิาชีพ 

Internship 

ไมนับหนวยกิต 

อภน. 484 

INT 484 

การบริหารโครงการและการประเมินราคา  

Project Management and Cost Estimation 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 485 

INT 485 

การประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป 

Professional Practice in Interior Architecture 

3 (3 – 0 – 6) 

 

  กลุมวิชาทฤษฎีและกระบวนการคิด (9 หนวยกติ) 

อภน. 211 

INT 211 

การออกแบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลางและพฤติกรรมการใชพื้นที ่

Human Centric and Behavioral Based Design 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 212 

INT 212 

การวิจัยและการวางแผนโครงการในงานสถาปตยกรรมภายใน  

Research and Programming in Interior Architecture 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 313 

INT 313 

ทฤษฎีและการสรางแนวคิดในงานสถาปตยกรรมภายใน 

Theory and Conceptual Transformation in Interior Architecture 

3 (1 – 4 – 4) 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก  (6 หนวยกิต)       หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบตัิ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อภน. 499 

INT 499 

หัวขอเฉพาะทางในงานออกแบบภายใน           

Special Topics in Interior Design                                              

3 (1 – 4 – 4) 

 

  กลุม Hospitality Design (การออกแบบภายในพ้ืนที่เพ่ือการโรงแรมและการบริการ) 

อภน. 391 

INT 391 

การออกแบบรีสอรทและสปา 

Resort and Spa Design 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 392 

INT 392 

สภาพแวดลอมในการออกแบบอาคารเพื่อการโรงแรม 

Environments of Hospitality Design 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 491 

INT 491 

การออกแบบและวางผังพืน้ที่บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

Food and Beverage Space Planning and Design 

3 (1 – 4 – 4) 
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สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

  กลุม Exhibition Design and Event Management 

  (การออกแบบนิทรรศการและการบริหารการสรางสรรคกจิกรรม) 

อภน. 393 

INT 393 

การออกแบบนิทรรศการ 

Exhibition Design 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 394 

INT 394 

การออกแบบและจัดการพิพธิภัณฑ 

Museum Design and Management 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 492 

INT 492 

การบริหารการสรางสรรคกิจกรรม 

Event Management 

3 (1 – 4 – 4) 

  กลุม Commercial Space Design (การออกแบบพ้ืนทีเ่ชิงพาณิชย) 

อภน. 395 

INT 395 

การออกแบบพื้นที่คาปลีก 

Retail Space Design 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 396 

INT 396 

การออกแบบสถานที่ทำงาน 

Workplace Design 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 493 

INT 493 

อัตลักษณและเรขศิลปในสภาพแวดลอมในงานออกแบบภายใน 

Corporate Identity and Environmental Graphic in Interior Design 

3 (1 – 4 – 4) 

  กลุม Advanced Computer Aided Design (คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบขั้นสูง) 

อภน. 397 

INT 397 

เทคนิคการนำเสนอดวยคอมพิวเตอร 

Computer Visual Presentation Technique 

3 (1 – 4 – 4) 

อภน. 398 

INT 398 

การบริหารจัดการขอมูลอาคารเพื่องานสถาปตยกรรมภายใน 

Building Information Management for Interior Architecture 

3 (1 – 4 – 4) 

 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือก 2 วิชา ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพใหเปนวิชาเลือก รวมแลวตอง 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

คำอธิบายรายวิชา  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั                                                                    3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูด

แนะนำตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเร่ืองที่สนใจ เร่ืองที่เปนความชอบและ

แรงผลักดันสวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การ

อาน และการเขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as 

well as how to express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking, listening, 

reading, and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม                                                                 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที่ใชเปนประจำ เพื่อการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 

exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business-related 

contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills 

and creativity. 

 

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล                                                                    3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และ

การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about 

living and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 

communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 
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สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต                                                        3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิด

สรางสรรค การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถ

เลือกเคร่ืองมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 

critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-

solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to 

their daily life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม                                           3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอ่ืนที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อ

พรอมปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 

in current times and in the future, such as digital society, multicultural society. To be able to live 

peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 

4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 

 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต                                                             3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรูเทาทัน รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ  

ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจน

ศึกษาการใชประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 

and innovation affects our livelihood. The course also covers information on intellectual property 

protection as a result of technology and innovation. 
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ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ                                                                  3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรูการใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเร่ือง

สุนทรียภาพที่เก่ียวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตางๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและ

วัฒนธรรม 

 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics 

related to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of 

different forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable 

them to appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art. Students will also 

learn how to depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy 

and other related tools to create value-added identity and characteristics to services, products and 

media. 

 

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก                                                  3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political 

collaborations and developments affecting/ constituting changes globally, in order to understand 

key global issues. 

 

ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน                                                     3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 

making, including personal finance management and sustainable development and personal 

finance literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in 

order to highlight key issues and offer practical solutions. 
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ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ                                   3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเร่ิมและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรม

และจริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอ

เหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of 

entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship 

and explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics 

including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them 

to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนวยกิต)  

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (21 หนวยกิต) 

สถพ. 161 

ARF 161 

การวาดเสนและแสดงผลงาน  

Drawing & Rendering  

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาและปฏิบัติพื้นฐานของการวาดเสน เพื่อใหเขาใจแนวคิด หลักทฤษฎี และองคประกอบตาง ๆ ของ 

การวาดเสน เชน เสน น้ำหนัก รูปทรง พื้นผิวชนิดตาง ๆ ฯลฯ ฝกการรับรูและแสดงออกดวยเทคนิควิธีการใชเคร่ืองมือ 

และวัสดุในลักษณะตางๆ เรียนรูเก่ียวกับการรับรูและการแสดงออกในแงของความคิดสรางสรรคที่กวางข้ึน เพื่อให

สามารถนำความรูเหลานี้ไปประยุกตใชเปนพื้นฐานของการออกแบบงานสถาปตยกรรมและงานออกแบบภายในตอไป 

      This course study and practice basic of drawing to understanding concepts, theories and, of 

components drawing such as lines, weights, shapes, different types of surfaces, etc. Students will 

practice their perceptions and express through broader creativity to be able to apply this 

knowledge to the foundation of architectural design and interior design 

  

สถพ. 162 

ARF 162 

การแสดงภาพและการนำเสนอ 

Rendering & Presentation 

3 (1 – 4 – 4) 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิา สถพ.161 

 ศึกษาและปฏิบัติการวาดเสนและฝกฝนเทคนิคการลงสี โดยอยูบนพื้นฐานแนวคิด หลักทฤษฎี ทางทัศนีวิทยา

และองคประกอบตาง ๆ ของการสรางทัศนียภาพ ฝกการนำเสนอและแสดงออกดวยเทคนิควิธีการใชเคร่ืองมือและวัสดุ

ในลักษณะตางๆ ที่ใชในการแสดงออกและสื่อสารความคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถนำความรูเหลานี้ไปประยุกตใชเปน

พื้นฐานของการออกแบบงานสถาปตยกรรมและงานออกแบบภายในตอไป 

In this course, students will learn and practice drawing skills and coloring techniques based 

on the main concepts of perspective theory and components of perspective creation. Students will 

practice presenting, communicating creativity, and expressing various techniques, methods, tools, 
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and materials. All of the knowledge to be able to the foundation of architectural design and 

interior design. 

  

สถพ. 163 

ARF 163 

การออกแบบเบื้องตน 

Basic Design  

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎีพื้นฐานในการออกแบบงาน 2 มิติ ไปจนถึง 3 มิติ 

รวมถึงความสัมพันธของทัศนธาตุและหลักการจัดองคประกอบศิลปที่มีตอการออกแบบ รวมทั้งศึกษาทำความเขาใจเร่ืองสี

ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจในคุณสมบัติของสีทั้งในทางกายภาพและจิตวิทยาที่มีผลตอความรูสึก

ของมนุษย รวมถึงความหมายและสุนทรียภาพในการใชสี เพื่อใหสามารถนำความรูเหลานี้ไปประยุกตใชเปนพื้นฐานของ

วิชาชีพตอไป 

 This course, students will study and practice to understand the basic theory in the design such 

as two and three-dimensional design, the relationship between visual elements with composition to 

design principals, physical and psychological of color that affect human perception, meaning and 

aesthetic of colors. Students can apply this knowledge and imply it as a basis for their profession 

  

สถพ. 164 

ARF 164 

การเขียนแบบเบื้องตน 

Basic Graphic & Drafting 

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาและปฏิบัติใหเกิดทักษะในการเขียนแบบ รูจักและฝกใชอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ เพื่อสรางเทคนิค 

การนำเสนอผลงานเบื้องตน รายละเอียดยังครอบคลุมถึงการทำความเขาใจกับสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน ขนาด

และสัดสวนของงานสถาปตยกรรมไปจนถึงงานเคร่ืองเรือน  และการทำความรูจักกับวัสดุตางๆ ที่ใชในงานสถาปตยกรรม

และงานออกแบบภายใน 

 In this course, students will study and practice drafting skills and practice using various 

equipment and tools to create the presentation. The details also cover understanding the man-

made environment, size & proportion of architecture and furniture, and recognize the materials used 

in architecture and interior design. 

  

สถพ. 165 

ARF 165 

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและการออกแบบภายใน 

History of Architecture & Interior Design  

3 (3 – 0 – 6) 

 ศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและการออกแบบตะวันตก ซึ่งมีความเก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตรศิลปะ

ตั้งแตกอนประวัติศาสตรมาจนถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 โดยเนนความเขาใจความสัมพันธระหวางปรัชญา ความคิด

หลักของยุคสมัย สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และรูปแบบของศิลปะ เพื่อเปนพื้นฐานในการเขาใจที่มาของงาน

สถาปตยกรรมและแนวทางการออกแบบของตะวันตกอยางแทจริง 

 In this course, students will learn about the history of architecture and western design 

related to art history from the prehistoric period to the end of the 19th century. The subject 

emphasizes understanding the relationship between philosophy, concepts of the era, society, 
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culture, technology, and art characteristics. All the knowledge to be the basis for understanding the 

origin of architecture and truly western design approaches. 

  

สถพ. 266 

ARF 266 

การออกแบบสถาปตยกรรมตะวันออก 

Oriental Architecture Design 

3 (3 – 0 – 6) 

 ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมแบบพื้นถ่ินและประเพณีทั้งของไทย อาเซียนและ

เอเชียตะวันออก โดยศึกษาเก่ียวกับระบบของคติความเชื่อทางศาสนา วิถีการดำรงชีวิตที่ไดรับผลกระทบจากสภาพ

ทางภูมิศาสตรและวิวัฒนาการของสังคมวัฒนธรรมในอดีต เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและสามารถเชื่อมโยง 

องคความรูสูการวิเคราะหรูปแบบ ลักษณะเฉพาะ แผนผัง รวมทั้งรายละเอียดขององคประกอบทางสถาปตยกรรม 

 In this course, students will learn the factors that affect the vernacular architecture and 

traditional style of Thai, Asian, and East Asia. Students will study various aspects such as religious 

beliefs, lifestyles resulting from geography, and past socio-cultural evolution. The purposes of this 

subject are to create understanding and to be able to connect the knowledge to the analysis of 

patterns, characteristics, schematics, and details of architectural elements. 

  

สถพ. 467 

ARF 467 

ภาษาอังกฤษสำหรับงานออกแบบ 

English for Design 

3 (2 – 2 – 5) 

 ศึกษาและพัฒนาทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการออกแบบและศัพทเฉพาะทาง  

โดยเนนการพัฒนาทักษะตางๆ เชน ความเขาใจในการอานและการสนทนาสื่อสารงานออกแบบภายในและ

สถาปตยกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในดานการนำเสนองานออกแบบดวยภาษาสากล 

 In this course, students will study and develop fundamental communication skills and 

technical terms implementation in the design field. The subject emphasis on various skills 

development such as the understanding of reading and speaking for interior architectural design, 

increasing efficiency of presentation skill with the English language. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (78 หนวยกิต) 

กลุมวิชาหลัก (36 หนวยกิต) 

อภน. 151 

INT 151 

การออกแบบภายใน 1 

Interior Design 1 
4 (1 – 6 – 5) 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบภายในเบื้องตน โดยใชกระบวนการคิดและวิเคราะหจากมนุษย บุคลิกพฤติกรรม

สวนบุคคล และกิจกรรมระหวางบุคคล ผานกระบวนการทดลองเพื่อเปนฐานขอมูล รวมถึงการทำความเขาในการจัด

พื้นที่ และประโยชนใชสอยเพื่อสรางสภาพแวดลอมภายใน สามารถเขาใจ และออกแบบที่วางเพื่อการอยูอาศัยเบื้องตน 

โดยมีพื้นฐานจากการคนควาศึกษาพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของการดำรงชีวิตในปจจุบัน โดยคำนึงถึงหลักการจัด

องคประกอบศิลป จิตวิทยาของสีและรูปทรง คุณคาเชิงสุนทรียภาพ กลไก วัสดุประกอบโครงสรางข้ันพื้นฐานและ

กระบวนการทำงานออกแบบที่วางของงานสถาปตยกรรมเบื้องตน อันจะนำไปสูผลตอการรับรูจากการศึกษากลวิธีการ 

สื่อความหมายไดในระดับสากล 
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 This course focuses on basic interior design. This course emphasizes the practice of 

comprehension of space design based on human's wants and needs and correlations between 

individuals and contexts through experiments. Studies include special application interior projects 

with basic requirements, program analysis based on researching human behavioral characteristics. 

Design concepts, design psychology and sense of aesthetics are important goals to achieve. This will 

lead to the effect on the perception of the study of means of interpreting at the international level. 

  

อภน. 152 

INT 152 

การออกแบบภายใน 2 

Interior Design 2 
4 (1 – 6 – 5) 

 วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิา อภน. 151   

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบภายในพื้นที่เพื่อการอยูอาศัย โดยใชกระบวนการคิดและวิเคราะหปญหาเพื่อ

นำไปสูการออกแบบ รวมถึงการทำความเขาใจในการจัดพื้นที่และประโยชนใชสอยเพื่อสรางสภาพแวดลอมภายใน

เพื่อการอยูอาศัยที่สวยงามและเหมาะสม การเรียนการสอนเนนการใชกระบวนการคิด การหาประสบการณผานงาน

ออกแบบจริง และเนนการฝกปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน 

         This course focuses on residential design. Thinking process and problem analysis will be 

used to lead to design, Including understanding of space arrangement and functionalities. 

Students will gain design experience through actual design work on practicing both inside and 

outside the classroom. 

 

อภน. 253 

INT 253 

การออกแบบภายใน 3 

Interior Design 3 
4 (1 – 6 – 5) 

 วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิา อภน. 152  

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบภายใน พื้นที่สาธารณะเพื่อการพาณิชยขนาดเล็ก เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ 

ในโครงการที่มีความหลากหลาย โดยเนนรูปแบบการใชงานพื้นที่ของผูใชและรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ 

การเรียนการสอนเนนการวิเคราะห การใชเหตุผล การศึกษาจากกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนจริง การแลกเปลี่ยนระหวางผูเรียน

และผูสอน กระตุนใหเกิดการคนควานอกหองเรียน สัดสวนของการทำงานออกแบบภายในและนอกชั้นเรียนข้ึนอยูกับ

ประเด็นปญหาการออกแบบในเวลานั้นๆ โดยเปาหมายของรายวิชาเพื่อเปนพื้นฐานของการออกแบบพื้นที่เชิงพาณิชย

เพื่อตอยอดไปสูการเรียนในวิชาออกแบบที่มีความซับซอนและมีความเฉพาะดานในตอไป 

 Studies focus on interior design for small commercial space that enables students to practice 

in a variety of projects by focusing on the usage patterns of the user and activities that take place 

within the area. Teaching and learning focus on analysis, reasoning, study based on actual case 

studies. The exchange between learners and teachers encourage research outside the classroom. 

The proportion of internal and external design work depends on the design issues at the time. The 

goal of the course is to be the basis of a commercial space design to further extend to the more 

sophisticated and specialized design course. 
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อภน. 254 

INT 254 

การออกแบบภายใน 4 

Interior Design 4 
4 (1 – 6 – 5) 

 วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิา อภน. 253   

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบภายในพื้นที่สาธารณะที่มีความเฉพาะดานที่รองรับผูใชงานที่หลากหลาย 

การศึกษาเนนที่กระบวนการเรียนรูที่นำไปสูการออกแบบ การคนควา การจัดระเบียบความคิดและระบบขอมูล  

การวิเคราะหและสังเคราะห จนถึงกำหนดแนวทางในการออกแบบ ซึ่งแสดงออกโดยการเลือกสรรองคประกอบในการ

ออกแบบ และสามารถนำเสนอผลงานดวยเทคนิคการนำเสนองานในระดับที่สูงข้ึน สามารถสื่อสารไดอยางเขาใจและ

ชัดเจน 

 This course focuses on specialized public spaces that cater to a wide range of users. The 

study focuses on the learning processes that lead to design, research, organization of ideas and 

information. Preparing the design guidelines thorough analysis and synthesis of all related elements 

which is expressed by the selection of design elements. Students will be able to present design 

results with higher level presentation techniques and clearly communicate their design. 

 

อภน. 355 

INT 355 

การออกแบบภายใน 5 

Interior Design 5 
4 (1 – 6 – 5) 

 วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิา อภน. 254  

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบภายในพื้นที่มีความซับซอนระดับกลางของพื้นที่สาธารณะ โดยมุงเนน 

ในกระบวนการเรียนรูจากธุรกิจที่เกิดข้ึนในโลกปจจุบัน การเรียนการสอนเนนความเขาใจในอัตลักษณและวัฒนธรรม

องคกร พฤติกรรมของผูใชพื้นที่  และรูปแบบการใชงานของพื้นที่ ในธุรกิจเฉพาะดาน การเรียนการสอนเนน

กระบวนการเรียนรูนำไปสูการคิด การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล การประยุกตองคประกอบรอบดานเพื่อพัฒนาไปการ

ออกแบบ 

 Design agendas explore complex programs operating within interior of public spaces. This 

course focus on the learning process from today’s business through the understanding of corporate 

identity and culture, user behavior and area usage patterns in specific business areas. The teaching 

focuses on thinking processes leading to thinking, analysis, data synthesis and application of all 

related elements to develop the design. 
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อภน. 356 

INT 356 

การออกแบบภายใน 6 

Interior Design 6 
4 (1 – 6 – 5) 

 วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิา อภน. 355  

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบโครงการที่มีขนาดใหญและมีมิตเิชิงลึกของผูใชอาคาร ในลักษณะของโครงสราง

องคกรและจำนวนผูใชงาน ซึ่งมีกิจกรรมและความตองการในการใชพื้นที่ที่ละเอียด ซับซอนและมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงกันในหลายรูปแบบ การศึกษาเนนที่กระบวนการเรียนรูที่นำไปสูการออกแบบ การคนควา การจัดระเบียบ

ความคิดและระบบขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะห จนถึงกำหนดแนวทางในการออกแบบ ซึ่งแสดงออกโดยการ

เลือกสรรองคประกอบในการออกแบบ และสามารถนำเสนอผลงานดวยเทคนิคการนำเสนองานในระดับที่สูงข้ึน 

สามารถสื่อสารไดอยางเขาใจและชัดเจน 

 This course focuses on designing large interior design projects with the complexity of the 

organizational structure, the number of users, detailed activities, space requirements and 

interrelated in various ways. The study focuses on the learning processes that lead to design, 

research, organization of ideas and information. Preparing the design guidelines thorough analysis 

and synthesis of all related elements which is expressed by the selection of design elements. 

Students will be able to present design results with higher level presentation techniques and 

clearly communicate their design. 

  

อภน. 457 

INT 457 

การเตรียมวิทยานิพนธ 

Thesis Preparation 
3 (0 – 6 – 3) 

 วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิา อภน .356 

 เปนข้ันตอนการศึกษาที่เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการทำโครงการวิทยานิพนธการออกแบบภายใน โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดหัวขอโครงการ วัตถุประสงคโครงการ วัตถุประสงคการศึกษา ขอบเขตโครงการ ขอบเขต

การศึกษา วิธีการดำเนินการ ขอมูลสนับสนุนโครงการ ขอมูลเฉพาะ วิเคราะหอาคารและที่ตั้งโครงการ ลักษณะเฉพาะ

ทางสถาปตยกรรมของโครงการ รวมทั้งสภาพแวดลอมและบริบทอ่ืน ๆ โดยผูเรียนเปนผูเสนอหัวขอหรือแนวทาง 

ที่ตนเองสนใจ โดยมีประเด็นในการศึกษาที่ชัดเจนและสามารถเขียนโครงรางของโครงการได โดยนักศึกษาจะตอง

นำเสนอหัวขอโครงการฯ ไปจนถึงข้ันการนำเสนอขอมูลสนับสนุนโครงการฯ ตอคณะกรรมการ เมื่อหัวขอไดรับ 

การอนุมัติแลวจึงสามารถลงทะเบียนวิชา อภน. 458 เพื่อทำงานในภาคออกแบบตอไป 

The course is the process that prepares students establish interior design thesis topics. 

Studies include special application interior projects with unique requirements, program analysis, 

organization, supporting information, specific information, building analysis and project location 

Including the environment and other contexts. Students will be proposing topics or guidelines from 

their interest. Students are required to present project topics, supporting information to a board 

committee. Once the topic has been approved, students can then register for the INT 458 course 

to work in the detailed execution stage in the second semester. 
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อภน. 458 

INT 458 

วิทยานพินธการออกแบบภายใน  

Thesis in Interior Design  
9 (0 – 18 – 9) 

 วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิา อภน. 457 

 นักศึกษาดำเนินการทำงานตอเนื่องจากหัวขอวิทยานิพนธการออกแบบภายใน ที่ไดรับการอนุมัติแลวในวิชา

อภน. 457 ในภาคออกแบบและนำเสนอผลงานตามข้ันตอนที่ภาควิชาฯ กำหนด ผลงานสุดทายประกอบไปดวยภาค

ออกแบบที่เสร็จสมบูรณ ภาคเอกสารที่สรุปผลการคนควา และตองนำผลงานเสนอตอสาธารณะ  

           นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชานี้ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1) สอบไดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาเฉพาะดาน – บังคับครบทุกวิชา และ 2) วิชาเฉพาะดาน – เลือก ตองเรียน

มาแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3) จะตองมีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต 1.75 ข้ึนไป การวัดผลสำหรับวิชานี้ ใหถือระดับ

คะแนนตั้งแต 2.00 (เกรด C)  ข้ึนไปเปนเกณฑสอบผาน 4) สำหรับผูที่ไดระดับคะแนน 1.50 และ 1.00 (เกรด D+ 

และ D) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) มากกวา 2.00 สามารถขอรับอนุปริญญาได ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

กรุงเทพวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี เร่ืองการใหอนุปริญญา 

Students continue their work from the interior design thesis topic, which has been 

approved in INT 457 .  At this stage, students are required to present the work according to the 

procedures specified by the department of interior architecture. The final work consists of the 

completed design execution, a document that summarizes the research results and students must 

present their work to the public. 

           To enroll in this course, students must have the following requirements: 

1 ) passed all core and major courses and 2 ) Major courses must have passed at least 6  credits  

3) Student must has at least GPA of 1.75. In this course, to pass requires at least 2.00 or C grade.  

4) Those with score of 1.50 and 1 (D+and D) with GPA of more than 2.00 can to graduate with a 

diploma according to the Bangkok University’s regulation on bachelor degree, diploma degree. 

 

กลุมวิชาเทคโนโลยี ( 21 หนวยกิต) 

อภน. 171 

INT  171 

เทคโนโลยสีถาปตยกรรม 1 

Architectural Technologies 1 
3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีการกอสรางในงานโครงสรางไม โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced 

Concrete) ระบบการกอสรางอาคารสำเร็จรูป (Prefabrication) ระบบโมดูลาร (Modular Planning) งานปรับปรุง

และตอเติมอาคาร (Renovation & Addition) รวมถึงการระบุรายละเอียดวัสดุและรอยตอโครงสรางในงานอาคาร

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ไม เกิน 2,000 ตร.ม. สูงไมเกิน 4 ชั้น) โดยผานการเขียนแบบสถาปตยกรรมตาม

มาตรฐานสากล (Architectural Drawing) และการทำหุนจำลองหรือภาพ 3 มิติเพื่อเสริมสรางความเขาใจในมิติ

ความสัมพันธระหวางโครงสรางสถาปตยกรรมกับสถาปตยกรรมภายใน 

 In this course, students wll learn about construction technology in wood structures, 

reinforced concrete, prefabrication, modular planning, renovation & addition, materials & details 

specification, and structural joints in small to medium-sized buildings (up to 2,000 m2 and four or 

fewer story buildings). Students will learn architectural drawing according to international standards 
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and making models or 3 D images to enhance the understanding of the relationship between 

architectural structures and interior architecture. 

 

อภน. 372 

INT  372 

เทคโนโลยสีถาปตยกรรม 2 

Architectural Technologies 2 
3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีการกอสรางในงานโครงสรางเหล็กรูปพรรณ (Steel) โครงสรางพาดชวงกวาง  

โครงสรางอาคารสูง (High-rise) โครงสรางผนังและหลังคาเขียว (Vertical garden/Green roof) โครงสรางใตดิน  

โครงสรางเทคนิคข้ันสูง เชน โครงสรางผนังกระจก (Glass structure) รวมถึงการระบุรายละเอียดวัสดุและรอยตอ

โครงสรางในอาคารขนาดใหญพิเศษ โดยผานการเขียนแบบสถาปตยกรรมตามมาตรฐานสากล (Architectural 

Drawing) และการทำหุนจำลองหรือภาพ 3 มิติเพื่อเสริมสรางความเขาใจในมิติความสัมพันธระหวางโครงสราง

สถาปตยกรรมกับสถาปตยกรรมภายใน 

           In this course, students will learn about construction technology in steel structures, the 

wide-span structures of high-rise buildings, the structure of vertical garden & green roof, the 

underground structure, advanced structural techniques such as glass structure, also including 

specifying materials & structure joints in extra-large buildings. Students will learn architectural 

drawing according to international standards and making models or 3D images to enhance the 

understanding of the relationship between architectural structures and interior architecture. 

   

อภน. 273 

 INT  273 

งานระบบประกอบอาคารสำหรับงานสถาปตยกรรมภายใน 

Building System for Interior Architecture 
3 (2 – 2 – 5) 

          ศึกษาเก่ียวกับงานระบบประกอบอาคารและเทคโนโลยีภายในอาคารเบื้องตน เชน ระบบไฟฟาและแสงสวาง 

ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบการควบคุมเสียงในอาคาร และ

การออกแบบเพื่อทุกคน เพื่อใหไดมาตรฐานตามกฎหมายอาคาร โดยมีการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 

          In this course, students will learn about building assembles systems and basic building 

technology such as electrical & lighting systems, sanitation systems, air-conditioning & ventilation 

systems, fire-protection systems, indoor noise control systems, and universal design to meet the 

building control act. Students will learn from sightseeing in a real place. 

 

อภน. 274 

INT  274 

แบบกอสรางและเอกสารประกอบแบบในงานออกแบบภายใน 1 

Construction Document in Interior Design 1 
3 (1 – 4 – 4) 

          ศึกษาและทำความเขาใจกระบวนการเขียนแบบกอสรางออกแบบภายในสำหรับอาคารพักอาศัย รวมทั้ง

เคร่ืองเรือนทั้งแบบลอยตัวและติดตาย โดยนักศึกษาสามารถเขียนแบบโครงสรางและสามารถสื่อสารกับชางผูสราง

งานได มีความเขาใจในคุณสมบัติ การนำไปใชของวัสดุพื้นฐานตางๆ ได โดยเนนการเขียนแบบโครงสรางงาน

ออกแบบภายในและไดมีประสบการณจากการเห็นการปฏิบัติงานจริง 

          In this course, students will study the process of interior design construction drawings for 

residential buildings, including both loose and built-in furniture. Students can make construction 
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drawings & communicate with coworkers, choose basic materials with an understanding of their 

properties. Students will study with an emphasis on the structural drawing of interior design and 

gain experience from seeing actual operations. 

อภน. 375 

INT  375 

แบบกอสรางและเอกสารประกอบแบบในงานออกแบบภายใน 2 

Construction Document in Interior Design 2 
    3 (1 – 4 – 4) 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิา อภน. 274 

 ศึกษาและทำความเขาใจกระบวนการเขียนแบบกอสรางออกแบบภายในสำหรับอาคารสาธารณะ ทีม่ีความ

ซับซอนของแบบ โดยสอดคลองกับเงื่อนไขของงานสถาปตยกรรมและงานระบบภายในอาคาร  มีความรูและความ

เขาใจวัสดุในการออกแบบภายใน เพื่อการออกแบบที่เกิดประโยชนใชสอยและความสวยงาม โดยมีการใชเทคโนโลยี

เพื่อการนำเสนอแบบกอสรางใหมีมาตรฐาน 

           In this course, students will learn the process of building construction of interior design 

with design complexity and study in accordance with the conditions of architecture and building 

systems. Students will understand the material properties of interior design and can be designed 

with functions & aesthetics. This course uses the technology of presentation to deliver 

standardized construction drawings. 

 

อภน. 276 

INT 276 

การออกแบบเคร่ืองเรือน 

Furniture Design 
3 (1 – 4 – 4) 

 
            ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองเรือนเพื่อการออกแบบภายใน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการทำความ

เขาใจในรูปแบบและแนวความคิด ประวัติศาสตรการออกแบบเคร่ืองเรือน กายวิภาคและกายภาพเชิงกล วัสดุและ

วิธีการผลิต นักศึกษาสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการออกแบบภายในตอไป 

            Study and practice designing furniture for interior design. This course covers the 

understanding of furniture types & concepts, the history of furniture design, anatomy and 

mechanical physics, materials, and manufacturing methods. Students can apply their knowledge 

to interior design. 

 

อภน. 377 

INT  377 

การออกแบบแสงสวางในงานสถาปตยกรรมภายใน      

Lighting Design for Interior Architecture 
3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาการออกแบบระบบแสงสวางในงานสถาปตยกรรมภายใน ทั้งทฤษฎี ประเภทของแสงตางๆ โดยคำนึงถึง

ประโยชนใชสอย ความงาม รวมถึงผลกระทบของแสงตอการรับรูดานจิตวิทยาและดานกายภาพ ที่มีความเหมาะสมกับ

พื้นที่และกิจกรรมที่มีความหลากหลาย 

           A study of the lighting system design in interior architecture. This course consists of the 

lighting design theory & applications, different lighting types, the design which concerns functions & 

aesthetics, and the impact of light on physical and psychological perceptions consistent with 

diverse areas and activities. 
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กลุมวิชาสนับสนุน (12 หนวยกิต) 

อภน. 281 

INT 281 

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสำหรับงานสถาปตยกรรมภายใน 

Computer Aided Design for Interior Architecture 

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร ตลอดจนศึกษาการใชซอฟทแวรเพื่อการออกแบบตางๆ เพื่อเปนพื้นฐาน

ในการสรางและการนำเสนอผลงาน และถายทอดแนวความคิดในการออกแบบงานสถาปตยกรรมและการออกแบบ

ภายในจนถึงการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ (CAD) ข้ันพื้นฐาน 

           In this course, students will study and practice using computers as well as studying the use 

of software for various designs as a basis for creating and presenting works. And convey concepts 

from architectural design and interior design to basic Computer-aided design (CAD). 

  

อภน. 382 

INT 382 

การสรางภาพ 3 มิตสิำหรับงานสถาปตยกรรมภายใน 

3D Visualization for Interior Architecture 

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรดานการประมวลภาพ 3 มิติเพื่อใชเปนเคร่ืองมือ ในการออกแบบงาน

สถาปตยกรรมและการออกแบบภายในทั้งในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการนำขอมูลดานตาง ๆ และแนวทาง 

ในการออกแบบมาสรางสภาพแวดลอม 3 มิติในคอมพิวเตอรเพื่อนำไปใชประโยชนตางๆ เชน การถายทอดแนวคิดใน

การออกแบบ การนำเสนอผลงาน และเพื่อสนับสนุนการกอสราง การปฏิบัติจะเนนการทำงานและความเขาใจ 

ในรูปแบบของการสรางแบบจำลอง 3 มิติและการประมวลผลใหเกิดสภาพแวดลอมที่สมจริงและสามารถถายทอด

แนวคิดในการออกแบบไดอยางสมบูรณ 

           In this course, students will study and practice using computers in 3D image processing as a 

tool, in architectural design and Interior design in both 2D and 3D styles, including the use of 

various information and design approaches to create a 3D environment in computers for various 

uses such as conveying design ideas, presentations and to support the construction stage. The 

practice focuses on working and understanding the forms of 3D modeling and processing to create 

a realistic environment that can convey design concepts completely. 

 

อภน. 383 

INT 383 

การปฏิบัติงานวชิาชีพ 

Internship 
ไมนับหนวยกิต 

 วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชา อภน. 355 และวิชา อภน. 274 ในภาคเรียนกอนหนาที่จะมีการฝกงานอยางนอย  

                     1 ภาคเรียน 

           ฝกปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของและไดรับการอนุมัติจากภาควิชาฯ เพื่อศึกษาระบบการทำงานและ

การแกปญหา โดยใชเวลาฝกงานไมต่ำกวา 8 สัปดาหหรือประมาณ 320 ชั่วโมง 

ขอกำหนด  

   1)  นักศึกษาที่จะฝกงานตองผานการศึกษามาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา 

   2) การวัดผลใหถือเกณฑ S และ U เปนเกณฑผานและไมผานตามลำดบั 

            Students will practice in a selected design office that has been approved by the 

Department of Interior Architecture for internships to further their career preparation. The 
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internship is at least 8 weeks or approximately 320 hours. 

Requirements 

    1) The students who wish to do the internship must have completed at least 6 semesters of 

study.  

    2) Assessment criteria: S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory) 

   

อภน. 484 

INT 484 

การบริหารโครงการและการประเมินราคา 

Project Management and Cost Estimation 

3 (1 – 4 – 4) 

          ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการกอสรางในวิชาชีพสถาปตยกรรมภายในและ 

การคำนวณงบประมาณในการกอสรางตั้งแตเร่ิมตนผานกระบวนการออกแบบ ทำแบบกอสราง ประสานงานกับ

หนวยงานตางๆ จนงานกอสรางเสร็จสมบูรณ ผานการวิเคราะหจากกรณีศึกษา การศึกษาจากโครงการจริง การใช

วัสดุที่เหมาะสมและถูกตอง และการทำความเขาใจเก่ียวกับปริมาณของงาน วัสดุ คาบริการ รวมไปถึงระยะเวลา 

ในการกอสราง 

          This course examines activities related to project planning and estimating project scope 

and schedule in the interior architecture profession and focuses on the cost estimating of 

construction projects. It also examines processes for managing project resources through analysis 

from case studies and also from actual projects. Upon completion of this course, students are 

expected to be able to do the following: plan and estimate project scope, resources, and 

schedule. 

  

อภน. 485 

INT 485 

การประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป 

Professional Practice in Interior Architecture 

3 (3 – 0 – 6) 

 ศึกษาแนวทางในการประกอบวิชาชีพการออกแบบภายใน ความเปนมาของวิชาชีพ หลักปฏิบัติวิชาชีพ  

การจัดการสำนักงานออกแบบ ความสัมพันธและความเก่ียวของกับวิชาชีพอ่ืนๆ จรรยาบรรณ และพันธกรณีของ 

ผูประกอบวิชาชีพ เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ การขออนุญาตการปลูกสราง รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของ เพื่อเปน

หลักในการนำไปใชในการประกอบวิชาชีพตอไป 

           Studies the evolution of the profession, information to conduct professional interior 

architectural practice, professional background, management skills and procedures, including 

attention to staff management, office procedure, codes of ethics and conducts, and business 

structures.Others may involve an application for building permission, including related laws in order 

to be used in further professional practice. 
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กลุมวิชาทฤษฎีและกระบวนการคิด (9 หนวยกิต) 

อภน. 211 

INT 211 

การออกแบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลางและพฤติกรรมการใชพื้นที ่

Human Centric and Behavioral Based Design 
3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบที่มีมนุษยหรือผูใชพื้นที่เปนศูนยกลางในการออกแบบ โดยมุงเนนใหผูเรียน

สามารถรวบรวมขอมูลดานพฤติกรรมของผูใชพื้นที่ผานกระบวนการของวิธีวิจัยที่หลากหลายเพื่อใหสามารถไดมาซึ่ง

ขอมูลที่สามารถนำมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อสรางพื้นที่ที่เหมาะสมกับรูปแบบการใชงานที่หลากหลาย เพื่อให

ผูเรียนเขาใจถึงรูปแบบการใชพื้นที่ที่เหมาะสมและสามารถออกแบบพื้นที่ผานการศึกษาพฤติกรรมของผูใชพื้นที่อยาง

แทจริง 

           In this course, students will learn the concept of design with human as a center of the 

design. Focusing on gathering information on user behavior through different research methods, 

students will be able to get usable information to analyze and synthesize as supporting information 

to create the appropriate space suitable for various functions. In the end, students will understand 

how the area should be used properly and be able to design space through user behavioral study. 

  

อภน. 212 

INT 212 

การวิจัยและการวางแผนโครงการในงานสถาปตยกรรมภายใน 

Research and Programming in Interior Architecture 

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาและปฏิบัติในกระบวนการคนควาและวิจัยเพื่อการออกแบบ เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจในกระบวนการคิด

อยางเปนระบบและสามารถเขาใจในการคนควาในขอมูลที่เหมาะสมกับงานออกแบบ สามารถวิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูลเหลานั้นเพื่อนำไปสูวิธีการวางแผนและจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบภายในที่หลากหลาย  

โดยสามารถวิเคราะหโครงการออกแบบภายในดวยการศึกษาถึงกระบวนการคิด การตั้งคำถาม การนิยามปญหาการ

กำหนดเปาหมาย การวางแผน และเขาใจวิธีการคนควา ตลอดจนเขาใจถึงองคประกอบเหลานี้วามีความสัมพันธและ

เปนปจจัยที่สงผลตอการกำหนดทิศทางในการออกแบบอยางไร 

           In this course, students will study and practice in research method for the design process, 

where students will understand the process of systematic thinking and be able to research for the 

appropriate information that suits the design. Students will analyze and synthesize information to 

generate design programming for a different type of interior design projects. Students will also be 

able to analyze the design in the project by studying the thinking process, design critic, define the 

problem, set up goal, and planning and being able to understand research methodology as well as 

understanding the relationship and factor between these elements that affect the direction of the 

design. 
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อภน. 313 

INT 313 

ทฤษฎีและการสรางแนวคิดในงานสถาปตยกรรมภายใน 

Theory and Conceptual Transformation in Interior Architecture 

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมภายในจากอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู

และฝกฝนการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ ตลอดจนเขาใจพื้นฐานของการวิพากษวิจารณงานสถาปตยกรรมอยาง

เปนระบบ เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหขอมูลรอบดานผานทฤษฎีในการออกแบบดานตาง ๆ และสังเคราะหขอมูล

เพื่อสรางแนวคิดในการออกแบบของตนเองตอไป  

           In this course, students will study theories and concepts in designing interior architecture 

from past to present. To be able for students to learn and practice how to develop a design 

concept as well as understand the fundamental of systematic architectural design critic. Students 

will be able to analyze the information through various design theories and being able to 

synthesize data to create a new personal design. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (9 หนวยกิต) 

อภน. 499 

INT 499  

หัวขอเฉพาะทางในงานออกแบบภายใน           

Special Topics in Interior Design                                              

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการออกแบบในหัวขอเฉพาะทางที่เก่ียวของกับการออกแบบตกแตง

ภายใน เนนที่จะเปดโลกทัศนการเรียนรูในงานออกแบบเฉพาะทางที่เก่ียวของกับการออกแบบตกแตงภายในให

ละเอียดยิ่งข้ึน ผูเรียนสามารถปฏิบัติใหเกิดทักษะและสามารถนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบได 

           In this course, students will be able to understand the design process in interior design’s 

special topic by focusing on a new learning perspective on a new special design. Students will be 

able to practice and present new design concepts and ideas in interior design. 

 

กลุม Hospitality Design (การออกแบบภายในพ้ืนที่เพ่ือการโรงแรมและการบริการ) 

อภน. 391 

INT 391 

การออกแบบรีสอรทและสปา  

Resort and Spa Design 

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบโครงการที่มีลักษณะเฉพาะทางในดานธุรกิจการบริการ (Hospitality 

Business) ประเภทรีสอรทและสปา โดยเฉพาะการใหบริการที่เปนการบูรณาการควบคูกันระหวางการบริการดาน 

ที่พัก การทองเที่ยว และการบริการดานสุขภาพ รวมถึงการบำบัดตางๆ ทั้งแผนไทยและสากล การทำสปา และบริการ

ดานบำบัดอ่ืนๆ ทั้งกระบวนการและพฤติกรรมผูใช เพื่อออกแบบใหตอบสนองไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพในการ

ใชงานรวมถึงความเขาใจในเชิงธุรกิจการใหบริการ 

           In this course, students will study and practice in designing a project in the hospitality 

business, especially on resort and spa, specifically, on the integrated service between 

accommodation service, tourism, and health service including various type of therapies such as 

Thai and international massage, spa, and other therapy services from the process of service to user 

behavior. Students will be able to design a space that completes all the required functions and a 

space that works effectively and will be able to understand fully in this service business. 
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อภน. 392 

INT 392 

สภาพแวดลอมในการออกแบบอาคารเพื่อการโรงแรม 

Environments of Hospitality Design 

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจการบริการดานการโรงแรม และอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวเร่ิมตั้งแตการศึกษาพฤติกรรมผูใช การศึกษาและวิเคราะหสถานที่ตั้งและสิ่งแวดลอม รวมไปถึงลักษณะ

ทางธุรกิจ และการใหบริการและพื้นที่สวนตางๆ เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากแนวโนมของธุรกิจที่ตองการความ

แปลกใหม เพื่อสรางแนวความคิดในการออกแบบสภาพแวดลอมและสถาปตยกรรมเพื่อธุรกิจการโรงแรม เพื่อให

ผูเรียนเกิดความเขาใจและสามารถออกแบบและวางโปรแกรมในการจัดสภาพ แวดลอมภายในของพื้นที่เพื่อ 

การโรงแรม 

           In this course, students will study and practice in designing an interiorbuilt environment in 

the hospitality service and tourism industry by analyzing user behavior, site location and 

surrounding, business type, services, and interior zone to support activities that happened from the 

business’ trend that requires new experience. To create new ideas in designing environment and 

architecture for hotel business, to understand and be able to design and program the interior space 

for hospitality. 

  

อภน. 491 

INT 491 

การออกแบบและวางผังพืน้ที่บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

Food and Beverage Space Planning and Design 

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบโครงการที่มีลักษณะเฉพาะทางในดานธุรกิจการบริการ ดานอาหารและ

เคร่ืองดื่ม (Food and Beverage Business) ในลักษณะตางๆ จากการศึกษากระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่มี

การบูรณาการระหวางการสราง สรรคผลงานออกแบบที่แตกตางและโดดเดน และความเขาใจในธุรกิจการใหบริการ

ดานอาหารและเคร่ืองดื่ม และพฤติกรรมการใชงานของลูกคา ลักษณะเฉพาะของอาหาร วัฒนธรรม และรูปแบบของ

การใชพื้นที่และเคร่ืองเรือนในแบบตางๆ เพื่อการสรางความสัมพันธของพื้นที่ตางๆ ในธุรกิจการบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่ม ตลอดจนสถานที่ดานความบันเทิงตางๆที่เก่ียวของ 

           In this course, students will study and practice designing a project service based on a food 

and beverage business in various types from analyzing business process that integrated between 

creating a design and understanding a food and beverage business services, client's user behavior, 

specific type of food, culture, space requirement, type of furniture that create a relationship 

between different type of zone in this type of business, including related leisure businesses. 
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กลุม Exhibition Design and Event Management   

(การออกแบบนิทรรศการและการบริหารการสรางสรรคกิจกรรม) 

อภน. 393 

INT 393 

การออกแบบนิทรรศการ  

Exhibition Design 

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาและปฏิบัติถึงหลักการและกระบวนการของการออกแบบนิทรรศการ ตั้งแตการออกแบบพื้นที่จดัแสดง

วัตถุ นิทรรศการเคลือ่นที่ การจัดแสดงทางการคาและเชิงพาณิชย ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร โดยคำนึงถึงองคประกอบ

ตางๆ ตั้งแต พฤติกรรมและกิจกรรมการใชงานของผูใช การวางผัง การสรางแนวความคิด เทคนิควิธีการนำเสนอ 

นวัตกรรมในการจัดแสดง มาตรฐานและความปลอดภัยในการจัดการพื้นที่สาธารณะ 

           In this course, students will study and practice in principle and process of exhibition design 

from designing an exhibition space for the object, mobile exhibition, exhibition for commercial and 

trade both temporary and permanent by considering elements from user behaviors and activities, 

planning, conceptual development, display techniques, innovation in the exhibition, exhibition 

standard requirement and safety in a public exhibition. 

 

อภน. 394 

INT 394 

การออกแบบและจัดการพิพิธภัณฑ 

Museum Design and Management 

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาถึงงานการออกแบบและบริหารทรัพยากรกายภาพที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอม ภายในของอาคาร

ประเภทพพิิธภัณฑและสถานที่จัดแสดงงานตางๆ โดยคำนึงถึงการจัดการพิพิธภัณฑในแงของระบบการจัดการอาคาร 

สภาพแวดลอมภายใน การจัดแสดงนิทรรศการ ความปลอดภัยของวัตถุจัดแสดง และผูใชอาคาร ทั้งในแงของ

ผูออกแบบและในฐานะของผูจัดการพิพิธภัณฑ 

           In this course, students will study the design and physical resources management related 

to the interior environment of museum and exhibition space by considering museum management 

in the building system, interior environment, exhibition display, safety of display object and building 

user in both designer’s role and museum manager’s role. 

 

อภน. 492 

INT 492 

การบริหารการสรางสรรคกิจกรรม  

Event Management 

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาการบริหารการสรางสรรคกิจกรรมในระดับผลิตภัณฑและระดับองคกร โดยเรียนรูเก่ียวกับประเภทและ

รูปแบบของกิจกรรม การออกแบบ การวางแผน การกำหนดเปาหมาย กลยุทธ การดำเนินงาน การประเมินผล และ

กระบวนการคิดกิจกรรมเชิงสรางสรรค 

            In this course, students will learn the management of the creative event at the production 

level and corporate level by learning about the type of event, design planning, setup goal, strategy, 

administration, evaluation, and creative thinking process. 

 

 

 



24 

 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

กลุม Commercial Space Design (การออกแบบพ้ืนที่เชิงพาณิชย) 

อภน. 395 

INT 395 

การออกแบบพื้นที่คาปลีก 

Retail Space Design 

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาและปฏิบัติถึงแนวทางในการออกแบบพื้นที่ เชิงพาณิชย ประเภทพื้นที่คาปลีกและรานอาหาร  

โดยผูเรียนตองคำนึงถึงองคประกอบตางๆ ในกระบวนการออกแบบตั้งแตในแงของความงาม มาตรฐานในเชิงสัดสวน 

ที่เหมาะสม และในแงของการตลาด เชน ลักษณะเฉพาะของสินคา บริการ แผนการตลาด อัตลักษณ กลยุทธ และตอง

สามารถสนับสนุนใหพื้นที่คาปลีกเหลานั้นสามารถมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไว  

           In this course, students will study and practice in commercial space design, especially retail 

space and restaurant where they will focus on different elements in the design process from the 

aesthetic, standard requirement and in marketing perspective such as product, service, marketing 

plan, corporate identity, a strategy which should be able to enhance these retail spaces to reach its 

goal. 

 

อภน. 396 

INT 396 

การออกแบบสถานที่ทำงาน 

Workplace Design 

3 (1 – 4 – 4) 

          ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบพื้นที่เชิงพาณิชยเพื่อการทำงานในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีรูปแบบตั้งแตสำนักงาน

มาตรฐานไปจนถึงพื้นที่ทำงานสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป 

เทคโนโลยี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของการทำงาน รวมทั้งศึกษาพัฒนาการขององคประกอบใน

พื้นที่ทำงานที่หลากหลาย เทคโนโลยีที่เก่ียวของ อัตลักษณองคกร และรูปแบบของเคร่ืองเรือนในสำนักงาน อันจะ

นำไปสูความเขาใจในการวางผังและการออกแบบพื้นทีภ่ายในของพื้นที่เพื่อการทำงานมากข้ึน 

           In this course, students will study and practice in commercial space design for a 

workplace in different types from standard offices space to a new workplace which has been 

transformed from the working lifestyle, technologies, culture, economic, social, and working 

culture including analyzing the evolution of workplace elements, related elements, corporate 

identity, and office system furniture which will enable students to understand more on planning 

and design workspace. 

   

อภน. 493 

INT 493 

อัตลักษณและเรขศิลปในสภาพแวดลอมในงานออกแบบภายใน  

Corporate Identity and Environmental Graphic in Interior Design 

3 (1 – 4 – 4) 

          ศึกษาถึงองคประกอบตางๆ ที่เก่ียวของกับการออกแบบสภาพแวดลอมภายในในสวนของอัตลักษณและ 

เรขศิลป ภายในอาคารซึ่งเปนศาสตรที่รวมเอางานออกแบบกราฟฟค สถาปตยกรรม การจัดสภาพแวดลอมและ 

การสรางพื้นที่ภายในเพื่อถายทอดงานออกแบบใหสะทอน ถึงภาพลักษณขององคกร ผูเรียนจะตองคำนึงถึงมุมมอง 

ในสภาพแวดลอมที่สรางข้ึนผานองคประกอบตางๆ ในลักษณะของเรขศิลป สัญลักษณสื่อสาร ปายทางสัญจร และ

การปรับสภาพแวดลอมใหสื่อถึงสถานที่และองคกร 

           In this course, students will learn the elements involved in an interior environment in 

corporate identity and environmental graphic in interior space, which is the combination between 
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graphic design, architecture, space management, and creating interior space to reflect corporate 

identity. Students will have to consider a viewpoint in the environment created through various 

elements in graphic design, wayfinding, signage and will be able to shape the interior environment 

to express the identity, space, and its corporate. 

 

กลุม Advanced Computer Aided Design (คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบขั้นสูง) 

อภน. 397 

INT 397 

เทคนิคการนำเสนอดวยคอมพวิเตอร 

Computer Visual Presentation Technique  

3 (1 – 4 – 4) 

  ศึกษาและปฏิบัติการนำเสนอขอมูลและภาพดวยเทคนิคการนำเสนอผานคอมพิวเตอรกราฟฟก ตั้งแต 

การใชอุปกรณและซอฟแวรตางๆ การเลือกใชทรัพยากรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในเชิงภาพ 

จะครอบคลุมตั้งแตการนำเสนอขอมูล 2 มิติ การจัดองคประกอบภาพ การเตรียมงานใหถูกตองกับวัตถุประสงค  

ไปจนถึงการปรับแตงภาพ 3 มิติ เพื่อใหผูเรียนสามารถถายทอดแนวคิดและผลงานการออกแบบไดอยางเหมาะสม 

สวยงาม และใหสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

             In this course, students will study and practice how to present data and graphic using 

computer graphic from using hardware and software and choosing the right and effective resources. 

The content in the graphic will cover from 2 dimensions graphic presentation, graphic composition, 

composing the right work for its objective to modifying the 3-dimensional graphic. In the end, 

students will be able to express their idea and design appropriately, beautifully, and 

communicating to others effectively. 

 

อภน. 398 

INT 398 

การบริหารจัดการขอมูลอาคารเพื่องานสถาปตยกรรมภายใน 

Building Information Management for Interior Architecture 

3 (1 – 4 – 4) 

 ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรข้ันสูงเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการออกแบบและการบริหารจัดการ

โครงการดวยเคร่ืองมือประเภทการบริหารจัดการขอมูลอาคาร (Building Information Management - BIM) 

สำหรับงานสถาปตยกรรมภายใน รวมถึงการนำขอมูลที่ประมวลผลดวยโปรแกรมดังกลาวมาใชในการมาสราง

สภาพแวดลอม 3 มิติ การถายทอดแนวคิดในการออกแบบ การนำเสนอผลงาน และ การใชขอมูลเพื่อสนับสนุน 

การผลิตเอกสารงานกอสราง (Construction Document)  

           In this course, students will study and practice, in advanced level, how to use computer 

as a tool to design and manage project using Building Information Management software (BIM) for 

interior architecture including data that were generated with BIM to create 3 - dimensional 

environment, express design idea, presenting design and using this information to create 

construction document. 

  

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หนวยกิต) 

   นักศึกษาสามารถเลือก 2 วิชา ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพใหเปนวิชาเลือก รวมแลวตองไมนอยกวา 

6 หนวยกิต 


	ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต

