รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง/ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
: Master of Interior Architecture Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ
3. วิชาเอก

สถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
สน.ม.
Master of Interior Architecture
M.I.A.

ไม่ มี

4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
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หน่ วยกิต

5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 1.5 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิตพ.ศ. 2550
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ ……1…….. ปี การศึกษา …2556……
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
เมือ่ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
เมือ่ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี
การศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 สถาปนิกภายใน
8.2 ทีป่ รึกษาโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
8.3 ผู้เชี่ยวชาญเกีย่ วกับหัวข้ อเฉพาะในงานสถาปัตยกรรมภายใน
8.4 อาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ในสถาบันอุดมศึกษา
8.5 นักวิจยั ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานสถาปัตยกรรมภายใน
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
10. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หลักสู ตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิตนี้ ได้ รับการวางแผนและพัฒนาขึน้ จากการพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 และ 11 (พ.ศ. 2550-2559) ซึ่งเน้ นยา้ ความสัมพันธ์ ของเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
อีกทั้งยังคานึงถึงแนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงของโลก ซึ่งส่ งผลให้ งานสถาปัตยกรรมภายในได้ รับผลกระทบจากหลากหลายปัจจัย
ในทางเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันงานสถาปัตยกรรมภายในก็สร้ างผลกระทบต่ อปัจจัยต่ าง ๆ ทางเศรษฐกิจชัดเจนยิ่งขึ้น
เช่ น บทบาทของงานสถาปัตยกรรมภายในที่มีส่วนช่ วยกระตุ้นประสิ ทธิภาพการทางานและรายรับขององค์ กรต่ าง ๆ เพิ่มมาก
ขึน้ เป็ นต้ น ความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องเหล่ านี้ ส่ งผลให้ ตลาดแรงงานสถาปัตยกรรมภายในมีความ
ต้ องการบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะด้ านอย่ างลึกซึ้ง นอกจากนี้ ยังต้ องมีความเข้ าใจในเรื่องบทบาทและความสั มพันธ์ ของงาน
สถาปัตยกรรมภายในและปัจจัยอืน่ ๆ ในทางเศรษฐกิจ

10.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 และ 11 (พ.ศ. 2550-2559) การพัฒนาทางสั งคม
และวัฒนธรรมของประเทศไทยจะต้ องคานึงถึงการรั กษาเอกลักษณ์ ของชาติ ในขณะเดียวกันควรมีความสอดคล้ องกับการ
เปลีย่ นแปลงของโลกด้ วย ซึ่งแนวทางนีส้ ่ งผลให้ เกิดความต้ องการบุคลากรในสาขางานสถาปัตยกรรมภายในที่มีองค์ ความรู้ ท้งั
ในเชิงบูรณาการ และมีความรู้ เฉพาะด้ านใดด้ านหนึ่งอย่ างถ่ องแท้ เพื่อที่จะนาความรู้ เหล่ านีม้ าประยุกต์ ใช้ หรือชี้แนะแนวทาง
ในการพัฒนางานสถาปัตยกรรมภายใน ทีส่ อดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงในวิถีความเป็ นอยู่ไทย และการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม
และวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่ งหลักสู ตรสถาปั ตยกรรมภายในมหาบัณฑิตนี้ ได้ คานึงถึงความต้ องการดังกล่ าวและ
ตั้งเป้ าหมายสาหรับบัณฑิตทีจ่ บจากหลักสู ตรนีจ้ ะสามารถนาความรู้ ความสามารถทีไ่ ด้ ไปปฏิบัตงิ านได้ จริง
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ที่กล่ าวมาข้ างต้ นส่ งผลต่ อการวางแผนและพัฒนา
หลักสู ตรสถาปั ตยกรรมภายในมหาบัณฑิต ซึ่ งเล็งเห็นความจาเป็ นในการสร้ างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งในเชิ ง
วิชาการและวิชาชีพ กล่ าวคือบัณฑิตสามารถใช้ องค์ ความรู้ จากการวิจยั ทีเ่ ป็ นส่ วนช่ วยเพิม่ ความเข้ าใจในหัวข้ อเฉพาะ ในการต่ อ
ยอดองค์ ความรู้ ในงานออกแบบ เพื่อปูทางไปสู่ ความรู้ และความเข้ าใจในงานสถาปัตยกรรมภายในที่ลึกซึ้งไปกว่ าขั้นตอนการ
ออกแบบ จากสภาพเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน พร้ อมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ สะท้ อนให้
เห็นถึงความจาเป็ นในการบูรณาการทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ที่จะไม่ เป็ นเพียงสาขาวิชาชีพที่
รองรั บความต้ องการของกลุ่มคนส่ วนน้ อยในสั งคม แต่ จะต้ องเป็ นสาขาวิชาชี พที่มีจรรยาบรรณ และสามารถเสนอแนะ
แนวทางทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทั้งในส่ วนปัจเจกชน สังคม และประเทศชาติได้
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การวางแผนและพัฒนาหลักสู ตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิตดังที่กล่ าวมาข้ างต้ น มีความสอดคล้ องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ม่ ุงสู่ ความเป็ นเลิศในวิชาการ และการวิจัย รวมทั้งมุ่งธารง ปณิธาน ในการสร้ างบัณฑิตที่เก่ ง
และดี โดยหลักสู ตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิตนีม้ ่ ุงเน้ นการบูรณาการองค์ ความรู้ ท้ังทางด้ านวิชาการ โดยเฉพาะ
ทักษะการวิจัย และทางด้ านวิชาชี พ ซึ่งเน้ นยา้ ความสาคัญของจรรยาบรรณและบทบาทของวิชาชี พสาขาสถาปัตยกรรม
ภายใน ทีม่ ตี ่ อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคคล และคุณภาพสังคมและประเทศชาติทดี่ ขี นึ้ ได้
12. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่ ให้ บริการวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ )
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ในหลักสู ตรมีการนาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มาบรรจุอยู่ในหลักสู ตร
ได้ แก่ วิชา สถ.795 การบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์ สถ.798 การบริ หารจัดการงานก่ อสร้ าง เพือ่ ให้ นักศึกษาได้ศึกษาด้ วย
รวมถึงในกลุ่มวิชาเลือก
มีการเปิ ดกว้ างให้ นักศึกษาสามารถเรียนวิชาในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองด้ วย
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
-

12.3 การบริหารจัดการ
ในเบือ้ งต้ น อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรจะทาหน้ าทีป่ ระสานงาน ติดต่ อ และปรึกษาอาจารย์ ผ้แู ทนจากสาขาวิชา
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง ในเรื่องวัตถุประสงค์ รายวิชา เนือ้ หาสาระ เอกสารประกอบการสอน และการจัดการตารางเรียนตารางสอบ
โดยสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้ องนีไ้ ม่ ได้ จากัดแต่ เพียงรายวิชาในคณะเดียวกันเท่ านั้น แต่ เป็ นรายวิชาทีม่ คี วามจาเป็ นต่ อหลักสู ตรใน
เรื่องของเนือ้ หาสาระ ทีม่ ปี ระโยชน์ ต่อนักศึกษาเป็ นสาคัญ ในส่ วนของการคิดภาระงานให้ แก่ อาจารย์ ผ้สู อนตามหลักสู ตร จะใช้
หลักเกณฑ์ การคิดภาระงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรสถาปั ตยกรรมภายในมหาบัณฑิตมุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู งที่สอดคล้ องกับความต้ องการที่
หลากหลายในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อให้ มีความสามารถในการเป็ นผู้นาในการสร้ างสรรค์ งานสถาปัตยกรรม
ภายในให้ กับสั งคมยุคใหม่ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ พร้ อมกับสื บสานและพัฒนาศิ ลปวัฒนธรรมของชาติ หลักสู ตรนี้ม่ ุงเน้ นให้
บัณฑิตเป็ นผู้ทมี่ คี ุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กบั การมีความรู้ ความสามารถสู งในการทีจ่ ะเป็ นผู้สร้ างสรรค์ งานสถาปัตยกรรม
ภายใน
หลักสู ตรสถาปั ตยกรรมภายในมหาบัณฑิต เป็ นหลักสู ตรสถาปั ตยกรรมภายในชั้ นสู ง เพื่อให้ ผู้เข้ าศึ กษามีความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานสถาปัตยกรรมภายใน โดยผู้เข้ าศึกษาจะต้ องผ่ านการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในหลักสู ตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.2

ความสาคัญ
สถาปัตยกรรมภายในถือได้ ว่าเป็ นสภาพแวดล้ อมที่มีความสั มพันธ์ และผลกระทบต่ อมนุษย์ มาก สภาพแวดล้ อมที่ดีมี
ผลในการตอบสนองความต้ องการในเชิงพฤติกรรมและจิตใจ อีกทั้งยังส่ งเสริมผลักดันประสิ ทธิภาพในด้ านต่ าง ๆ ของมนุษย์ ที่
อยู่ภายในสิ่ งแวดล้ อมนั้นให้ ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ระบบเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตอย่ างรวดเร็ วและ
ประเทศต่ างๆ เกิดการเชื่อมโยงกันมากขึน้ ก่ อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้ อม สั งคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงต่ อความต้ องการในเชิงพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์ บทบาทวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในจึงมีความเด่ นชัดมากขึน้ ใน
การสร้ างสรรค์ สภาพแวดล้ อมที่มีคุณค่ าทั้งในทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสั งคม นอกจากนีย้ ังต้ องส่ งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งใน
ระดับปัจเจกชน สังคม และประเทศชาติให้ ดขี นึ้ ได้ ด้วย

1.3

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ให้ บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ที่สามารถตอบสนองความต้ องการบุคลากรด้ านต่ าง ๆ ในการปฏิบัติวิชาชี พ
สถาปัตยกรรมภายใน
2) มีความรู้ ความสามารถในด้ านการวิจัย มีความพร้ อมที่จะพัฒนาด้ านวิชาการเพื่อประโยชน์ ของวงการวิชาชี พ
และสถาบันวิชาการ จุดประกายให้ บัณฑิตเกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่ างต่ อเนื่อง
3) มีความพร้ อมที่จะเป็ นผู้นาทางวิชาชี พและ/หรือวิชาการ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อจรรโลงวิชาชีพให้ เป็ นที่
เชื่อถือของสังคม และเพือ่ พัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในชั้นปี ที่ 1
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในวัน-เวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7(แก้ ไขเพิม่ เติมจนถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555)และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) รับนักศึกษาไทยและต่ างชาติทใี่ ช้ ภาษาไทยได้ ดี
2) สาเร็จการศึกษาหลักสู ตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สาเร็จการศึกษาไม่ ต่า
กว่ าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในหรือต่ างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยได้ ศึกษา
วิชาสถาปัตยกรรมภายในหรือสถาปัตยกรรมเป็ นวิชาหลัก โดยมีผลการศึกษา ที่ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ ต่า
กว่ า 2.50 หรือหากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ากว่ า 2.50 จะต้ องมีประสบการณ์ การทางานที่
เกีย่ วข้ องกับการทางานในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรืออาชีพที่เกีย่ วข้ องอย่ างน้ อย 2 ปี หรือ
3) สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาการออกแบบ และสาขาการออกแบบภายใน ในระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อตามที่คณะกรรมการสาขาวิชาสถาปั ต ยกรรมภายในเห็น สมควร โดยมีผลการศึกษา ระดับ
เฉลี่ยสะสมไม่ ต่ากว่ า 2.50 และมีประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการทางานในด้ านสถาปัตยกรรมภายใน ไม่
น้ อยกว่ า 2 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ใช้ วธิ ีการสอบข้ อเขียนและสอบสั มภาษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเว้ นผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา
จากหลักสู ตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ย้ อนหลัง ไม่ เกิน 1 ปี ) ทีม่ ผี ลการศึกษาทีม่ คี ่ า
ระดับเฉลีย่ สะสม ไม่ ตา่ กว่ า 2.50 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรับไว้ เข้ าศึกษาต่ อโดยไม่ ผ่านการสอบคัดเลือก
2) ผู้เข้ าศึ กษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึง
วันสมัคร)

2.3

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
- การปรับพืน้ ฐานความรู้ สาหรับการเข้ าศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
- การปรับตัวให้ เข้ ากับการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต
- ความรู้ พนื้ ฐานทางด้ านภาษาอังกฤษ

2.4

กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
- สาหรับนักศึกษาทีม่ ปี ัญหาพืน้ ฐานความรู้ ในบางสาขาวิชา แต่ สามารถผ่านการสอบคัดเลือกให้ เข้ าศึกษาได้ จะต้ อง
ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ ซึ่งเปิ ดสอนในหลักสู ตรที่เกีย่ วข้ องภายในสถาบัน และต้ องสอบผ่ านวิชานั้น ก่ อนทีจ่ ะ
ลงทะเบียนศึกษาตามหลักสู ตรได้
- มีการแต่ งตั้ง อาจารย์ ทปี่ รึกษาคอยดูแลและให้ คาปรึกษาในเรื่องการเรียนในระดับมหาบัณฑิต
- วิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 จะเน้ นการพัฒนาทักษะการเรียนในระดับมหาบัณฑิต ซึ่งมุ่งเน้ นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ กล้ าแสดงและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ เพิม่ พูนความรู้
- ส่ งเสริมให้ นักศึกษาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ และเอกสารในบางวิชาเป็ นภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้
นักศึกษาฝึ กฝนทักษะทางด้ านภาษา เป็ นต้ น

2.5

ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
อืน่ ๆ (ระบุ)

2.6

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553(แก้ ไขเพิม่ เติมจนถึงปัจจุบนั
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555) ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย 3
ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
- แผนการศึกษาแผน ก
นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบและข้ อกาหนดของหลักสู ตร ดังนี้
1. วิชาบังคับ
21 หน่ วยกิต
2. วิชาเลือก
6 หน่ วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
39 หน่ วยกิต
- แผนการศึกษาแผน ข
นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ครบตามโครงสร้ าง
องค์ ประกอบและข้ อกาหนดของหลักสู ตร ดังนี้
1. วิชาบังคับ
21 หน่ วยกิต
2. วิชาเลือก
12 หน่ วยกิต
3. การค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
39 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่ อ สน./IA
หมายถึง
อักษรย่ อของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
เลขหลักหน่ วย 0-9 หมายถึง
รายวิชาในแต่ ละกลุ่มวิชา
เลขหลักสิบ 0 หมายถึง
กลุ่มรายวิชาบังคับ
1 หมายถึง
กลุ่มวิชาเลือกงานสถาปัตยกรรมภายใน
2 หมายถึง
กลุ่มวิชาเลือกวัสดุและเทคโนโลยีการก่ อสร้ าง
3 หมายถึง
กลุ่มวิชาเลือกโครงสร้ างอาคาร
4 หมายถึง
กลุ่มวิชาเลือกงานระบบสภาวะแวดล้ อมอาคาร
5 หมายถึง
กลุ่มวิชาเลือกสนับสนุนวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
6 หมายถึง
กลุ่มวิชาเลือกปฏิบัตวิ ชิ าชีพสถาปัตยกรรมภายใน
7 หมายถึง
กลุ่มวิชาเลือกศึกษาเฉพาะหัวข้ อ / รายบุคคล
8 หมายถึง
กลุ่มวิชาเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรมภายใน
9 หมายถึง
กลุ่มวิชาเลือกการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรมภายใน
เลขหลักร้ อย
5 หมายถึง
รายวิชาเสริมพืน้ ฐาน
6 หมายถึง
ระดับวิชาสาหรับนักศึกษาทีศ่ ึกษาในปี ทีห่ นึ่ง
7 หมายถึง
ระดับวิชาสาหรับนักศึกษาทีศ่ ึกษาในปี ทีส่ อง
8 หมายถึง
วิทยานิพนธ์

วิชาเสริมพืน้ ฐาน
นักศึกษาทีค่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เห็นควรให้ ศึกษาวิชาเสริมเพิม่ เติม จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
สน.501
IA501
สน.502
IA502

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (1 – 4 – 7)

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพืน้ ฐาน
Fundamental Interior Architectural Design
วัสดุและเทคโนโลยีการก่ อสร้ างในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 (2 – 3 – 7)
Materials and Construction Technology in Interior Architecture

วิชาบังคับ
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 7 วิชา รวม 21 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
สน.601
IA601
สน.602
IA602
สน.603
IA603
สน.604
IA604
สน.605
IA605
สน.606
IA606
สน.607
IA607

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3 – 0 – 9)

การวิจยั ทางสถาปัตยกรรมภายในเบือ้ งต้น
Introduction to Research in Interior Architecture
สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3 – 0 – 9)
Seminar in Interior Architecture
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพืน้ ฐานการวิจยั 1
3 (1 – 4 – 7)
Research-Based Interior Architectural Design Studio 1
ระเบียบวิธีวจิ ยั ในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3 – 0 – 9)
Research Methods in Interior Architecture
การออกแบบ – วิจยั สถาปัตยกรรมภายใน
3 (1 – 4 – 7)
Interior Architectural Design – Research
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพือ่ ความยัง่ ยืน
3 (2 – 2 – 8)
Interior Architectural Design for Sustainability
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพืน้ ฐานการวิจยั 2
3 (1 – 4 – 7)
Research-Based Interior Architectural Design Studio 2(Travelling Studio)

วิชาเลือก
นักศึกษาทีเ่ ลือกศึกษาในแผน ก สามารถเลือกศึกษารายวิชาเลือกอย่ างน้ อย 2 รายวิชา 6 หน่ วยกิต และนักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน
ข สามารถเลือกศึกษารายวิชาเลือกอย่ างน้ อย 4 รายวิชา 12 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้ หรือเลือกศึกษาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
จากรายวิชาอืน่ ๆ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง ตามทีอ่ าจารย์ ที่ปรึกษาแนะนา ตามปรัชญาบูรณาการทาง
การศึกษาของคณะฯ
รหัสวิชา
สน.611
IA611
สน.612
IA612
สน.613
IA613
สถ.692
AR692
สถ.756
AR756
สถ.776
AR776
สถ.794
AR794
สถ.795
AR795

ชื่อวิชา
พืน้ ฐานการออกแบบเชิงวิจยั สถาปัตยกรรมภายใน
Fundamental of Interior Architectural Design-Research
การออกแบบแสงสว่ าง
Lighting Design
เทคโนโลยีการก่ อสร้ างในงานสถาปัตยกรรมภายใน
Advanced Construction Technology in Interior Architecture
การพัฒนาโครงการสถาปัตยกรรมอย่ างยัง่ ยืน
Sustainability in Architectural Project Development
จิตวิทยาสภาพแวดล้ อม
Environmental Psychology
หัวข้ อพิเศษทางพฤติกรรมในสภาพแวดล้ อม
Special Topics in Environmental Behavior
การบริหารจัดการโครงการศูนย์ การค้ า
Retail Management
การบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Marketing Management

วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือก แผน ก)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สน.800
IA800

วิทยานิพนธ์
Thesis

วิชาค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือก แผน ข)
สน.700 การค้ นคว้ าอิสระ 1
IA700 Independent Study 1
สน.701 การค้ นคว้ าอิสระ 2
IA701 Independent Study 2
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (1 – 4 – 7)
3 (1 – 4 – 7)
3 (1 – 4 – 7)
3 (3 – 0 – 9)
3 (3 – 0 – 9)
3 (1 – 4 – 7)
3 (2 – 2 – 8)
3 (2 – 2 – 8)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
12 (0 – 24 – 24)

3 (1 – 4 –7)
3 (1 – 4 –7)

ระดับปริญญาสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต สาหรับแผน ก
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
สน.601 การวิจยั ทางสถาปัตยกรรมภายในเบือ้ งต้ น
IA601 Introduction to Research in Interior Architecture
สน.602 สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
IA602 Seminar in Interior Architecture
สน.603 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพืน้ ฐานการวิจยั 1
IA603 Research-Based Interior Architectural Design Studio 1
วิชาเลือก
Elective
รวม
ภาคเรียนที่ 2
สน.604 ระเบียบวิธีวจิ ยั ในงานสถาปัตยกรรมภายใน
IA604 Research Methods in Interior Architecture
สน.605 การออกแบบ-วิจยั ทางสถาปัตยกรรมภายใน
IA605 Interior Architectural Design-Research
สน.606 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพือ่ ความยัง่ ยืน
IA606 Interior Architectural Design for Sustainability
วิชาเลือก
Elective
รวม
ภาคฤดูร้อน
สน.607 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพืน้ ฐานการวิจยั 2
IA607 Research-Based Interior Architectural Design Studio 2 (Travelling Studio)
สน. 800 วิทยานิพนธ์
IA800 Thesis
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
12 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3
3
3
3
12 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3
3
6 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
สน. 800 วิทยานิพนธ์
IA800 Thesis

หน่ วยกิต
9
รวม

9 หน่ วยกิต

ระดับปริญญาสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิตสาหรับแผน ข
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
สน.601 การวิจยั ทางสถาปัตยกรรมภายในเบือ้ งต้ น
IA601 Introduction to Research in Interior Architecture
สน.602 สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
IA602 Seminar in Interior Architecture
สน.603 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพืน้ ฐานการวิจยั 1
IA603 Research-Based Interior Architectural Design Studio 1
วิชาเลือก
Elective
รวม
ภาคเรียนที่ 2
สน.604 ระเบียบวิธีวจิ ยั ในงานสถาปัตยกรรมภายใน
IA604 Research Methods in Interior Architecture
สน.605 การออกแบบ-วิจยั ทางสถาปัตยกรรมภายใน
IA605 Interior Architectural Design-Research
สน.606 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพือ่ ความยัง่ ยืน
IA606 Interior Architectural Design for Sustainability
วิชาเลือก
Elective
รวม
ภาคฤดูร้อน
สน.607 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพืน้ ฐานการวิจยั 2
IA607 Research-Based Interior Architectural Design Studio 2 (Travelling Studio)
สน.700 การค้ นคว้ าอิสระ 1
IA700 Independent Study 1
รวม
ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
สน.701 การค้ นคว้ าอิสระ 2
IA701 Independent Study 2
วิชาเลือก
Elective
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
12 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3
3
3
3
12 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3
3
6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3
3
6 หน่ วยกิต

3.1.5

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาเสริมพืน้ ฐาน

สน.501 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพืน้ ฐาน
3 (1 – 4 – 7)
IA501 Fundamental Interior Architectural Design
ศึกษาเกีย่ วกับองค์ ประกอบและขั้นตอนของการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เรียนรู้ ถึงทฤษฎีต่าง ๆ ทีใ่ ช้ ในการออกแบบ
เรียนรู้ คาจากัดความและความหมายของศัพท์ ทใี่ ช้ ในวิชาชีพ วิธีการนาเสนอแนวความคิดในงานสถาปัตยกรรมภายใน รวมทั้งศึกษา
และปฏิบัตถิ ึงกระบวนการออกแบบ สาหรับอาคารเชิงพาณิชยกรรม และอาคารสาธารณะ ศึกษาถึงการจัดพืน้ ทีเ่ พือ่ ความงามและ
ประโยชน์ ใช้ สอย กระบวนการพัฒนาแนวคิดและการออกแบบ
สน.502
IA502

วัสดุและเทคโนโลยีการก่ อสร้ างในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 (2 – 3 – 4)
Materials and Construction Technology in Interior Architecture
ศึกษาลงลึกถึงคุณสมบัตขิ องวัสดุทใี่ ช้ ในงานสถาปัตยกรรมภายใน วิธีการใช้ และเทคนิคการก่ อสร้ าง
ความสัมพันธ์ ความต้องการและความเหมาะสมของพืน้ ทีใ่ นการเลือกใช้ วสั ดุของงานสถาปัตยกรรมภายใน

ศึกษา

วิชาบังคับ
สน.601 การวิจยั ทางสถาปัตยกรรมภายในเบือ้ งต้ น
3 (3 – 0 – 9)
IA601 Introduction to Research in Interior Architecture
พืน้ ฐานการทาวิจยั ในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน เนือ้ หาในวิชาครอบคลุมการเริ่มต้ นทาโครงการวิจัย ออกแบบระเบียบ
วิธีวิจัยที่เหมาะสม เก็บข้ อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล ตีความและนาเสนอผลการวิจัย นอกจากนี้ วิชานี้ยังคงเน้ นความสาคัญของการนา
ผลการวิจยั ไปประยุกต์ ใช้ ในงานออกแบบ
สน.602
IA602

สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3 – 0 – 9)
Seminar in Interior Architecture
สั มมนาในหัวข้ อวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับศาสตร์ ด้านความสั มพันธ์ ของมนุษย์ กับพืน้ ที่ในสภาพแวดล้ อมในทุกมิติ ทั้งด้ าน
สถาปั ตยกรรมภายใน สถาปั ตยกรรม และผังเมือง ทฤษฎี งานวิจัย การร่ วมคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และพิจารณาตัวอย่ าง ปั ญหาที่
เกี่ยวข้ องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในทั้งในการออกแบบและวิจัย เพื่อรองรับการปฏิบัติวิ ชาชี พ พร้ อม แนวทางในการ
แก้ ไขปัญหาจากกลุ่มผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
สน.603 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพืน้ ฐานการวิจยั 1
3 (1 – 4 – 7)
IA603 Research-Based Interior Architectural Design Studio 1
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสถาปั ตยกรรมภายในเพื่อการเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ และวิจัย โดยมุ่งเน้ นการใช้ เครื่องมือ
วิจัย และระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสื บหาและวิเคราะห์ ข้อมูลสาคัญที่จะนามาสู่ การเสนอโครงการออกแบบ และการสร้ างโปรแกรมของ
โครงการ โดยผลงานออกแบบจะถู กให้ คุณค่ าผ่ านวิธีการดาเนินการ การเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ และวิจัยที่สอดคล้ องต่ อการนา เสนอ
โครงการออกแบบ การสร้ างโปรแกรมโครงการ และการเสนอแนวคิดในการออกแบบ

สน.604 ระเบียบวิธีวจิ ยั ในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3 – 0 – 9)
IA604 Research Methods in Interior Architecture
ศึกษาและการนามาใช้ เครื่องมือวิจยั เพื่องานออกแบบ และวิจยั ทางสถาปัตยกรรมภายใน ศึกษาข้ อดี และข้ อจากัดต่ างๆ
ของเครื่องมือวิจยั เช่ น การออกแบบและทาแบบสอบถาม การใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ และประเมินผล การทาแผนที่ การสร้ างและทา
แบบสังเกต และการสร้ างและทาแบบสัมภาษณ์ นักศึกษาจะเรียนรู้ การนาเครื่องมือวิจยั ทีห่ ลากหลายข้ างต้นมาใช้ ร่วมกันในงาน
ออกแบบและงานวิจยั ทางสภาพแวดล้ อมทางสถาปัตยกรรมภายใน
สน.605 การออกแบบ-วิจยั ทางสถาปัตยกรรมภายใน
3 (1 – 4 – 7)
IA605 Interior Architectural Design-Research
ปฏิบัติการออกแบบงานวิจัยที่ม่ ุงเน้ นบทบาทสาคัญของงานวิจัยในการแก้ ปัญหาทางสถาปั ตยกรรมภายใน วิชานีเ้ ปิ ด
โอกาสให้ นักศึกษาได้ ค้นหาและสรุปประเด็นปัญหาในงานออกแบบ เพือ่ ทีจ่ ะหาหัวข้ องานวิจยั ทีจ่ ะช่ วยแก้ ปัญหาในงานออกแบบนั้น
ได้ นักศึกษาจะได้ จดั ทาโครงการวิจยั และออกแบบระเบียบวิธีวจิ ยั ซึ่งจะสรุปผลออกมาเป็ นงานเขียนบทเสนองานวิจยั ในวิชานี้
สน.606 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพือ่ ความยัง่ ยืน
3 (2 – 2 – 8)
IA606 Interior Architectural Design for Sustainability
ศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับประสิ ทธิภาพพลังงาน พลังงานทดแทน การอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ ที่
สะท้ อนถึง ความยั่งยืนในด้ านสถาปั ตยกรรมและสถาปั ตยกรรมภายใน โดยมุ่งเน้ นองค์ ความรู้ เชิ งเทคโนโลยีอาคารเพื่อรองรั บ
ออกแบบ สถาปัตยกรรมภายในกับระบบสถาปัตยกรรม เพื่อให้ สามารถบูรณาการเป็ นงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
สน.607 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพืน้ ฐานการวิจยั 2
3 (1 – 4 – 7)
IA607 Research-Based Interior Architectural Design Studio 2 (Travelling Studio)
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ สน. 603 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพืน้ ฐานการวิจยั 1
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารวิจยั และออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน ในบริบทนานาชาติ โดยนาหัวข้ อทีเ่ ป็ นทีส่ นใจ ณ ปัจจุบัน
มาเป็ นหัวข้ อในการวิจยั และศึกษา นักศึกษาจะดาเนินการวิจยั เพือ่ นาไปสู่ การนาเสนอโครงการออกแบบผ่านการค้ นหา และศึกษา
สภาพทีแ่ ตกต่ างทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม ในแต่ ละพืน้ ทีท่ ที่ าการออกแบบ มุ่งเพือ่ ทีจ่ ะแก้ ปัญหาและ ตอบวัตถุประสงค์
รวมทั้งสร้ างงานออกแบบของโครงการทีน่ ักศึกษาสร้ างขึน้ มาด้ วยตัวเอง
วิชาเลือก
สน.611
IA611

พืน้ ฐานการออกแบบเชิงวิจยั สถาปัตยกรรมภายใน
3 (1 – 4 – 7)
Fundamental of Interior Architectural Design-Research
ปฏิบัติการออกแบบเชิงวิจัย สาหรั บการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่มีความซั บซ้ อนโดยมุ่งเน้ นกระบวนการ ตั้ง
โจทย์ การวิจัยเฉพาะ การตั้งสมมติฐ าน โดยการกาหนดแนวความคิด และการมองปั ญหาจากฐานข้ อมูลหลายมิติ การใช้ เทคนิค
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้ อมูลทีม่ คี วามซับซ้ อนเพือ่ เป็ นพืน้ ฐานสาหรับปฏิบัตกิ ารออกแบบ

สน.612
IA612

การออกแบบแสงสว่ าง
3 (1 – 4 – 7)
Lighting Design
ศึกษาและปฏิบัตกิ าร การใช้ ระบบแสงสว่ างเพือ่ เป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบัตกิ ารออกแบบภายในอาคารเพื่อการพาณิชย์
และอาคารประเภทสถาบัน ทั้งทางทฤษฎี เทคนิคการใช้ แสง รวมไปถึงเรื่อง สี ชนิดของแหล่ ง กาเนิดแสงการวัดค่ าการส่ องสว่ าง และ
การควบคุมแสงเพือ่ ทาให้ เกิดสภาพทีต่ ้ องการภายในงานสถาปัตยกรรมภายใน
สน.613
IA613

เทคโนโลยีการก่ อสร้ างในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 (1 – 4 – 7)
Advanced Construction Technology in Interior Architecture
การศึกษาเทคโนโลยีการก่ อสร้ างในงานสถาปัตยกรรมภายในสาหรับโครงการขนาดใหญ่ โดยเน้ นการเขียนแบบ วัสดุ
และ การเลือกใช้ และรายละเอียดขั้นตอนการจัดเตรียมแบบก่ อสร้ าง และเอกสารประกอบในระดับมืออาชีพ ระบบและมาตรฐาน
การจัดการแบบก่อสร้ างของบริษทั ออกแบบขนาดใหญ่
สถ.692
AR692

การพัฒนาโครงการสถาปัตยกรรมอย่ างยัง่ ยืน
3 (3 – 0 – 9)
Sustainability in Architectural Project Development
กระบวนการในการพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อสร้ างความยั่งยืนทั้งในแง่ ธุรกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม โดย
เนื้อหาจะประกอบด้ วยทักษะต่ างๆ หลากหลายด้ านมาสอดประสานกัน อาทิเช่ น ความรู้ ด้านการออกแบบเชิ งกายภาพ การเงิน
การตลาด หลักกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนาโครงการ ประกอบกับหลักความรู้ ด้านการบริหารโครงการระหว่ าง
การก่ อสร้ างและการบริ หารทรั พยากรอาคารหลังการก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จอีกด้ วย เป้ าหมายที่สาคัญอีกประการหนึ่งของวิชานี้คือ
สะท้ อนภาพรวมของการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรมทั้งก่ อนและหลังการพัฒนาโครงการ เพือ่ เป็ นแนวทางให้ นักศึก ษาได้ เลือก
ทีจ่ ะศึกษาแนวทางหลักของตนเองเพือ่ ประโยชน์ ในการทาวิจยั และเป็ นผู้เชี่ยวชาญในแขนงนั้น ๆ ภายหลังต่ อไป
สถ.756
AR756

จิตวิทยาสภาพแวดล้ อม
3 (3 – 0 – 9)
Environmental Psychology
พัฒนาการของวิชาจิตวิทยาสภาพแวดล้ อม สาระสาคัญของวิชาในกระบวนการความสั มพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กับ
สภาพแวดล้ อม ทั้งพฤติกรรมทางจิตและพฤติกรรมในสภาพแวดล้ อม การวิเคราะห์ ความพึงพอใจ ความชอบพอ ทัศนคติ ความโน้ ม
เอียงทางจิตทีม่ ตี ่ อสภาพแวดล้ อม ผลกระทบจากสภาพแวดล้ อม ความเครียด ประสิ ทธิภาพในการทางาน การอยู่อาศัยในภาวะที่มี
ความแออัด ปั ญหาทางด้ านสั งคม และพฤติกรรมทางด้ านสั งคมที่เป็ นผลจากสภาพการณ์ ของสภาพแวดล้ อมกายภาพ โดยเน้ น
การศึกษาทางทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องและรวมทั้งวิธีการวิจยั
สถ.776
AR776

หัวข้ อพิเศษทางพฤติกรรมในสภาพแวดล้ อม
3 (1 – 4 – 7)
Special Topics in Environmental Behavior
หั ว ข้ อพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ด้ านพฤติ ก รรมมนุ ษย์ ในสภาพแวดล้ อม วิ เ คราะห์ ปั จจั ย ด้ านสภาพ
แวดล้ อมกายภาพทีม่ ผี ลกระทบต่ อการเกิดพฤติกรรม และปัจจัยด้ านพฤติกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่ อการเกิดและการปรับเปลีย่ นรู ปแบบ
สภาพแวดล้ อม ทาการวิจยั ตามหัวข้ อเฉพาะทีส่ นใจ

สถ.794
AR794

การบริหารจัดการโครงการศูนย์ การค้ า
3 (2 – 2 – 8)
Retail Management
การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับหลักการและแนวทางในการออกแบบพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศู นย์ การค้ าทางทฤษฎี
และปฏิบัติโดยครอบคลุมเนื้อหาการออกแบบพัฒนาโครงการตลอดจนการบริ หารจัดการสถาปั ตยกรรมทุกขั้นตอนตั้งแต่ การ
บริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการงานก่ อสร้ างรวมถึงการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารโดยการศึกษาจะ
มุ่งเน้ นเป็ นลักษณะการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ ให้ เกิดความเข้ าใจบทบาท เงือ่ นไขความต้ องการและจุดประสงค์ ของผู้เกีย่ วข้ องใน
แต่ ละส่ วนความรับผิดชอบซึ่งจะนาไปสู่ การทางานร่ วมกันทีร่ าบรื่นและมีประสิทธิภาพ
สถ.795
AR795

การบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์
3 (2 – 2 - 8)
Real Estate Marketing Management
โครงการอสั งหาริ มทรั พย์ ในฐานะของสิ นค้ าที่จาเป็ นจะต้ องอาศั ยกลยุทธ์ ในการนาเสนอขายอย่ างเป็ นรู ปธรรม
เพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งผลกาไรและความสาเร็จในทางธุรกิจ โดยการศึกษาจะมุ่งเน้ นการผสานความรู้ ทางสถาปัตยกรรมเข้ ากับการวิเคราะห์
ปั จจัยทางการตลาด และนามาเป็ นองค์ ประกอบเพื่อ ช่ วยในการออกแบบสถาปั ตยกรรม โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการสร้ างงาน
สถาปั ตยกรรมที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ประกอบการ และเป็ นการลดความเสี่ ยงต่ อการล้ มเหลวในเชิ งธุ รกิจของ
โครงการ
วิทยานิพนธ์
สน. 800 วิทยานิพนธ์
12(0–24–24)
IA800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินงานวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาสถาปั ตยกรรมภายใน เขียน
วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และ/หรือ งานออกแบบที่เกี่ยวข้ องกับสถาปัตยกรรมภายใน และนาเสนอ
วิทยานิพนธ์ การเขียนวิจยั เผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
การค้ นคว้ าอิสระ
สน.700 การค้ นคว้ าอิสระ 1
3 (1 – 4 – 7)
IA700 Independent Study 1
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ สน. 605 การออกแบบ-วิจยั ทางสถาปัตยกรรมภายใน
ในช่ วงแรกของรายวิชา นักศึ กษาจะต้ องนาเสนอบทเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบสถาปั ตยกรรมภายใน
ให้ กับ อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาและคณะกรรมการ เมื่อ ผ่ า นการสอบแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเริ่ ม ทางานวิจัย ตามที่ได้ เสนอไว้ แ ละสอบ
ความก้ าวหน้ าของงานวิจยั ในช่ วงหลังของรายวิชา

สน.701 การค้ นคว้ าอิสระ 2
3 (1 – 4 – 7)
IA701 Independent Study 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ สน. 700 การค้ นคว้ าอิสระ 1
ในช่ วงแรกของรายวิชานักศึ กษาจะต้ องนาเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับงานการออกแบบสถาปั ตยกรรมภายในที่
สมบู ร ณ์ ใ ห้ กั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและคณะกรรมการ หลัง จากนั้ น นั ก ศึ ก ษาจะน าผลการวิจัย ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กับ งานออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน และนาเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพืน้ ฐานงานวิจัยที่เสร็ จสมบูรณ์ ให้ กับอาจารย์ ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการ พร้ อมเผยแพร่ ผลงานต่ อไป
3.1.6

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

Course Description
General Courses
สน.501 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพืน้ ฐาน
3 (1 – 4 – 7)
IA501 Fundamental Interior Architectural Design
The understanding of the fundamental interior design and its process, including design theories, technical
terms, and interior professional presentation techniques. It will introduce students to conduct project analysis,
programming, conceptual design, space planning, and design development for commercial projects.
สน.502
IA502

วัสดุและเทคโนโลยีการก่ อสร้ างในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 (2 – 3 – 4)
Materials and Construction Technology in Interior Architecture
Architectural and interior materials, their specifications, construction techniques, application, and usability. An indepth study of materials examined in relationship of their functions and appropriateness to various types of space.
Core Courses
สน.601 การวิจยั ทางสถาปัตยกรรมภายในเบือ้ งต้ น
3 (3 – 0 – 9)
IA601 Introduction to Research in Interior Architecture
An introduction to research methodology in interior architecture and other allied disciplines. The course
introduces students to conducting a research project, designing a competent methodology, collecting and analyzing data,
interpreting the results, and communicating the findings. Further, the application of the research findings in a design
project is the other key focus in this course.
สน.602
IA602

สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3 – 0 – 9)
Seminar in Interior Architecture
This seminar course is to expose students to various different types of interior architectural, architecturaland urban
prominent issues that affect the community, the wider society, and the environment. Theory, research, and application are

expressed in relation to interior architecture through various course topics. This course executes through collaborative
thinking, debates through discussion, and lectureswith coordinated by group lecturers and experts.
สน.603 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพืน้ ฐานการวิจยั 1
3 (1 – 4 – 7)
IA603 Research-Based Interior Architectural Design Studio 1
An advanced design studio that emphasizes research-based approach. The focuses are upon use of research
methods and processes that lead to development of design proposal and design outcomes. Values of final design outcomes
are measured on both research processes undertaken and programming created as well as concept design emerged from
data analyses.
สน.604 ระเบียบวิธีวจิ ยั ในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3 – 0 – 9)
IA604 Research Methods in Interior Architecture
Interior architectural research methods to deal with the complexity of research studies and design projects. The
course reviews and discusses advantages and limitations of various research methods and analyses, including
questionnaires, statistical analysis technique, mapping, observation, interviews, etc. Students will also learn how to use
multiple research methods and analyses in studying and designing interior environment.
สน.605 การออกแบบ-วิจยั ทางสถาปัตยกรรมภายใน
3 (1 – 4 – 7)
IA605 Interior Architectural Design-Research
An advanced research course that emphasizes an influential role of research in solving interior architectural
design problems. The course offers students to explore and refine a design problem in order to establish a research topic
for solving the problem. The course also encourages students to create their research project and design the methodology.
A written proposal is an outcome of the course.
สน.606 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพือ่ ความยัง่ ยืน
3 (2 – 2 – 8)
IA606 Interior Architectural Design for Sustainability
Recognizing the important of energyperformance, renewable energy, conservation of natural resources and
sustainability in the built environment. The emphasis is on integration and analysis of building technologysuch as energy
conservation, lighting, acoustical structural and other building systems knowledge.The aim is implementing sustainability
in interior architectural design process.
สน.607 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพืน้ ฐานการวิจยั 2
3 (1 – 4 – 7)
IA607 Research-Based Interior Architectural Design Studio 2 (Travelling Studio)
Prerequisite: IA603 Research-Based Interior Architectural Design Studio 1
A research-based design studio in an international context. Timely issues should be convincingly proposed and
explored in non-Thai environment in order to practice use of research methods and processes. Students are expected to
identify and subsequently investigate physical, social and cultural differences by working in collaboration with their

international peers and/or classmates. This is for creating and developing programming and design proposal individually.
The course aims for students to be able to achieve their own-initiated design objectives and outcomes.
วิชาเลือก
สน.611
IA611

พืน้ ฐานการออกแบบเชิงวิจยั สถาปัตยกรรมภายใน
3 (1 – 4 – 7)
Fundamental of Interior Architectural Design-Research
Practicing design-research for complex interior architectural design problems with emphasis on assumption,
concept development and evaluation of multi-dimension databases. The use of computer technology in the design process,
and the analysis and synthesis of data as a foundation for architectural design
สน.612 การออกแบบแสงสว่ าง
3 (1 – 4 – 7)
IA612 Lighting Design
Design lighting in interior spaces for commercial buildings and institutional buildings. It addresses
understanding the principle of lighting and exploration of fundamental design components; light, color, form, light
sources, and enhancing design with appropriate light levels and control systems in terms of creating mood and
atmosphere that responds to interior spaces.
สน.613
IA613

เทคโนโลยีการก่ อสร้ างในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 (1 – 4 – 7)
Advanced Construction Technology in Interior Architecture
The study of commercial interior constructions with a focus on construction details, material selections and
finishes. Learn to prepare completed sets of working drawings and related documents for professional level from actual
design projects. Standards and construction drawing systems as prepared by the large design firms.
สถ.692
AR692

การพัฒนาโครงการสถาปัตยกรรมอย่ างยัง่ ยืน
3 (3 – 0 – 9)
Sustainability in Architectural Project Development
Factors affecting the success of a project–site management, the construction process, time constraints, and the
quality of finished-project are explored. The concept and principles of construction management - - time management,
budgetcontrol, project coordination, designers and contractors selection, bidding, quality control, etc.
สถ.756
AR756

จิตวิทยาสภาพแวดล้ อม
3 (3 – 0 – 9)
Environmental Psychology
The development of environmental psychology, focusing on the relationship between human and the
environment, psychological behavior and behavior in the environment. The course includes analysis of the level of
satisfaction, attitude and disposition towards the environment, the impact of the environment on stress and working
efficiency, social problems and social behavior. The emphasis is on study of relevant theories, researches and research
methods.

สถ.776
AR776

หัวข้ อพิเศษทางพฤติกรรมในสภาพแวดล้ อม
3 (1 – 4 – 7)
Special Topics in Environmental Behavior
Special topics relating to human behavior. Possible areas of study include analysis of the influence of the physical
environment on behavior and the influence of behavior on the development and transformation of the environment. Students
propose research topics based on their interests.
สถ.794
AR794

การบริหารจัดการโครงการศูนย์ การค้ า
3 (2 – 2 – 8)
Retail Management
The integrated research related to principles, design and management of retail management from theory and
practice. The study covers every step in the process of retail management beginning with project management,
construction management, as well as facility planning and management. Through workshops and presentations, students
will learn roles, factors, needs, and objective of related parties having different responsibilities that lead towards effective
and smooth collaboration for retail project development.
สถ.795
AR795

การบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์
3 (2 – 2 - 8)
Real Estate Marketing Management
The real estate projects as assets which require strong strategic planning and sale management to maximize
financial profit and business achievement. The emphasis is on integration of marketing analysis into architectural practice
and the design process. The objectives are to create architecture which is responsive to the developer’s requirements and
which poses minimum business risks.
Thesis
สน.800
IA800

วิทยานิพนธ์
12 (0 – 24 – 24)
Thesis
Compulsory: Students are required to pass the learning modules as stated in the M.I.A. Curriculum. The thesis is
a way to conduct a methodological study relevant to the selected general elective course. Students will be supervised by a
research committee. Upon completion of the study, students are required to be assessed by creditworthy external
examiners. Additionally, the thesis will be published as appropriate.

Independent Study
สน.700 การค้ นคว้ าอิสระ 1
3 (1 – 4 – 7)
IA700 Independent Study 1
Prerequisite: IA605 Interior Architectural Design-Research
Compulsory: Students are required to pass this course and IA701 to complete the M.I.A. program. At the
beginning of the course, students must present their research proposal to a main supervisor and committee. When a
student passes the proposal exam, he/she will start conducting his/her research and present the research progress at the
end of the course.
สน.701 การค้ นคว้ าอิสระ 2
3 (1 – 4 – 7)
IA701 Independent Study 2
Prerequisite: IA700 Independent Study 1
Compulsory: Students are required to pass this course to complete the M.I.A. program. At the beginning of
the course, students must present their research findings and discussion to a main supervisor and committee. Afterward,
students will apply the research findings into an interior architectural design project. At the end, students have to present
their research-based interior architectural design project to the main supervisor and committee and also publish the study
to pass the course.

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (พร้ อมฉบับ
แก้ ไขเพิม่ เติม) ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00
0
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับ
ไม่ ต่ากว่ า C
เท่ านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับ
ภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรือระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้

นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนด
ไว้ เป็ นอย่ างอืน่
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิต
ทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพืน้ ฐาน การสอบภาษาต่ างประเทศ และการสอบประมวลความรู้ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน)
และระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2) การทวนสอบในระดับหลักสู ตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน
3) การประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้ รับการตีพมิ พ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงาน
การประชุม (Proceedings)
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 สาหรับแผน ก แบบ ก2
3.1.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ าง ๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
3.1.2ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.1.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด ได้ แก่ ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TUGET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ตา่ กว่ า 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL (paperbased test) ไม่ ตา่ กว่ า 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL (computer-based test) ไม่ ตา่ กว่ า 213 คะแนน ผลคะแนน
TOEFL (internet -based test)ไม่ ตา่ กว่ า 79 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ ตา่ กว่ า 5.5 คะแนนหรือ ศึกษาและสอบ
ผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.1.4ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และการผังเมือง แต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.1.5ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับ
ให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ เสนอต่ อที่ประชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
3.1.6 ต้องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆทีค่ ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
3.2 สาหรับแผน ข
3.2.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ าง ๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
3.2.2ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.2.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด ได้ แก่ ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TUGET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ตา่ กว่ า 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL (paperbased test) ไม่ ตา่ กว่ า 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL (computer-based test) ไม่ ตา่ กว่ า 213 คะแนน ผลคะแนน

TOEFL (internet -based test)ไม่ ตา่ กว่ า 79 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ ตา่ กว่ า 5.5 คะแนนหรือ ศึกษาและสอบ
ผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.2.4 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้
3.2.5 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในวิชาการค้ นคว้ าอิสระ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และการผังเมืองแต่ งตั้ง และนาเล่ มการค้นคว้ าอิสระทีพ่ มิ พ์และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ
3.2.6 นักศึกษาต้องส่ งบทความการค้ นคว้ าอิสระให้ คณะเพือ่ พิจารณาส่ งไปตีพมิ พ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
3.2.7 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง และมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กาหนด

