
                                                                  

ค ำอธิบำยรำยวชิำคณะสถำปัตยกรรม 
   

 996-130              3 (3-0-6) 
ส่ิงแวดล้อมภำคใต้ 
(Environment in the South) 

  นิยาม  ประเภท  ความส าคัญ  ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงแวดลอ้มโดยเน้นส่ิงแวดลอ้มในภาคใต ้ ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 
คุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบและการจดัการอยา่งย ัง่ยนื 

  Definitions, types, significance and relations  of 
environment focusing on ones in southern areas; 
environmental factors; characteristics of natural resources;  
environmental  problems; impacts and  sustainable 
management 
 
997-100            3 (3-0-6) 
พื้นฐำนกำรออกแบบทำงสถำปัตยกรรม  
(Design Fundamentals in Architecture)  

มูลฐานการออกแบบงานทัศนศิลป์ ประเภทของ
ศิลปะ องคป์ระกอบพ้ืนฐานของการออกแบบ ทฤษฎีสี การจดั
องค์ประกอบในการออกแบบ เทคนิคในการออกแบบ 
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการออกแบบ เกณฑ์และแนวความคิด
ในการออกแบบ สดัส่วนมนุษย ์และการออกแบบบา้นพกัอาศยั
  

Fundamentals of visual arts design; art types; basic 
components of design; color theory; Compositions in design; 
design techniques; design influence factors; criteria and 
concepts of human elements in architectural design, and of 
residential design 

 
997- 110              3 (0-6-3) 
ปฏิบัตกิำรออกแบบ         
(Studio in design) 

ปฏิบติัการออกแบบงานทศันศิลป์ สองมิติ สามมิติ ส่ี
มิติ โดยเน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ รูปทรงท่ีว่าง วสัดุ
และโครงส ร้าง เพ่ื อน าม าประยุกต์กับ งาน ศิลปะและ
สถาปัตยกรรม 

 Practice in visual artsdesign: two- and three-
dimensional visual arts with an emphasis on thinking and 
analytical process; form and space; materials and structure 
for art and architecture application         

 
997-111                       4 (0-8-4) 
งำนออกแบบสถำปัตยกรรม 1    
(Architectural Design I) 
 ปฏิบติัการออกแบบ โดยใชท่ี้วา่ง รูปทรง และ
สดัส่วนท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผูใ้ชแ้ละประโยชน์ใชส้อย 
สภาพแวดลอ้มและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัการณ์การ
ออกแบบสถาปัตยกรรมขนาดพ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร 
โดยใชแ้นวความคิดหลกัคือการออกแบบสถาปัตยกรรมบน
พ้ืนฐานขององคค์วามรู้พ้ืนถ่ิน และการออกแบบเพ่ือคนทั้ง
มวล  
 Practice in design by utilizing space, form, and 
appropriate proportion to suit users and functions, 
environment and related factors; practice in architectural 
design of area not exceeding 300 square meters by applying 
the main concept of architectural design on the local 
wisdom and vernacular style 

 
997-120                        3 (2-2-4) 
วสัดุและกำรก่อสร้ำงอำคำร   
(Building Materials and Construction) 
 ทฤษฎีและวธีิการประสานงานการออกแบบเขา้กบั
ระบบอาคาร วสัดุและการก่อสร้างส าหรับอาคารขนาดพ้ืนท่ี
ไม่เกิน 300 ตารางเมตร การเขียนแบบก่อสร้าง เนน้การเขียน
แบบด้วยมือและเคร่ืองมือ รวมทั้ งการเลือกใช้วสัดุพ้ืนถ่ิน
และวสัดุสมยัใหม่เพ่ือการก่อสร้างอาคาร  

Theories and methods of integrating architectural 
design with building systems;  
materials and construction of buildings not exceeding 300 
square meters; drafting of construction drawing with an 
emphasis on drawing and drafting using free-hand and 



tools;selection of local and modern building materials for 
construction  

 
997-130                   3 (2-2-5) 
กำรเขียนแบบและเขียนภำพสถำปัตยกรรม                  
(Architectural Drawing and Presentation) 
 การเขียนแบบและเขียนภาพในงานสถาปัตยกรรมดว้ย
มือ เคร่ืองมือดิจิตอล เทคนิคการเขียนแบบและการเขียนภาพ
สถาปัตยกรรมตามทฤษฎีสมัมเลขา อกัษมาตร ทศันียภาพ และ
ฉายาวทิยา วธีิการน าเสนองานสถาปัตยกรรม   
 Architectural drawing and presentation using free-
hand drawing and digital tools; architectural drafting and 
drawing techniques: orthographic, axonometric, perspective 
projection, and casting and rendering of shade and shadow 
theories; architectural presentation methods 

        
997-131             3 (3-0-6) 
มูลฐำนภูมสิถำปัตยกรรม  
(Landscape Architecture Fundamentals) 
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัภูมิสถาปัตยกรรม ขอบเขตงาน
ภูมิสถาปัตยกรรม สวนในประวติัศาสตร์ สวนตะวนัตก สวน
ตะวนัออก สวนสมยัใหม่ วสัดุพืชพรรณ สวนแนวตั้ง สวนใน
อาคาร การวเิคราะห์พ้ืนท่ีโครงการ ความลาดชนั และการ
ออกแบบพ้ืนท่ีภายนอกอาคารเบ้ืองตน้ 
 Basic knowledge of landscape architecture; scope of 
landscape architecture; gardens in the history; western 
gardens; eastern gardens; modern gardens; plant materials; 
vertical gardens; interior gardens; site analysis; slope; 
introduction to exterior designing  
 
997-160              3 (3-0-6) 
กลศำสตร์โครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม  
(Structural Mechanics in Architecture) 
โครงสร้างในธรรมชาติ แรงกระท าต่าง ๆ องคป์ระกอบพ้ืนฐาน 
และการถ่ายแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็พ้ืนฐาน
ส าหรับสถาปัตยกรรมความสูงหน่ึงชั้น  

Structures in nature; types of forces; fundamental 
elements and load transfer of single-storey reinforced concrete 
architecture 

 
997-200                      3 (3-0-6) 
เกณฑ์และแนวควำมคดิในกำรออกแบบสถำปัตยกรรม1      
(Architectural Design Criteria and Concepts I) 
 อิทธิพลและแนวความคิดต่างๆ ในการสร้างสรรค์
งานสถาปัตยกรรม เกณฑก์ารออกแบบสถาปัตยกรรม ความ
แตกต่างระหวา่งเกณฑแ์ละแนวความคิดในการออกแบบ 
ขั้นตอนการออกแบบ องคป์ระกอบ การออกแบบท่ีค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัระบบท่ีวา่งสถาปัตยกรรมและการ
ส่ือสารผา่นงานสถาปัตยกรรม เนน้การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 Influences and concepts in architectural creation; 
architectural design criteria; differences between criteria 
and concepts in architectural design; design process; 
elements and design of eco-friendly architecture; process of 
space organization In architecture; communication through 
architectural creations, emphasizing analysis of case studies 
 
997-210                       4 (0-8-4) 
งำนออกแบบสถำปัตยกรรม 2      
(Architectural Design II)  
 รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  997-111 งำน
ออกแบบสถำปัตยกรรม 1 
 Prerequisite: 997-111 Architectural Design I 
 ปฏิบติัการออกแบบบา้นพกัอาศยั และอาคารก่ึง
สาธารณะขนาดเลก็ ขนาดพ้ืนท่ีไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 
หรือ สูงไม่เกิน 15 เมตร โดยค านึงถึงกระบวนการความคิด
ทางการออกแบบ การจดัท ารายละเอียดโครงการเบ้ืองตน้ 
การพฒันางานออกแบบ โดยเนน้ความสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มเขตร้อนช้ืน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ระบบอาคารขนาดเลก็ และความงาม และแนวคิดการ
ออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล 
 Practice designing residential and small-sized 
semi-public buildings, with floor area not exceeding 1,000 
square meters or height not exceeding 15 meters, by  
considering design conceptualization; basic architectural 
programming; design development with a focus on 
responding to tropical climate conditions ; reinforced-
concrete structure; small-sized building systems; 
aestheticand concepts of universal design  



 
997-211             4 (0-8-4) 
งำนออกแบบสถำปัตยกรรม 3  
(Architectural Design IIIX 
 รำยวิชำบั งคับ เรียน ผ่ำน ก่อน :   997-210  งำน
ออกแบบสถำปัตยกรรม 2 
 Prerequisite: 997-210  Architectural Design II 
 ปฏิบติัการออกแบบอาคารสาธารณะ ขนาดกลาง 
พ้ืนท่ีไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือสูงไม่เกิน 23 เมตร โดย
ค านึงถึงกระบวนความคิดทางการออกแบบ การจดัท า
รายละเอียดโครงการเบ้ืองตน้ การพฒันางานออกแบบ โดยเนน้
การตอบรับกบัสภาพแวดลอ้มเขตร้อนช้ืน โครงสร้างไมแ้ละ
คอนกรีตเสริมเลก็ ระบบอาคารขนาดเลก็ และความงาม และ
แนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล ตลอดจนการแสดงแบบ
ทางสถาปัตยกรรมดว้ยมือ  
 Practice in designingmedium-sized public buildings, 
not exceeding 2000 square meters or 23 meters high, by being 
aware of: design thinking process of architecture, basic 
architectural programming, design development that meets 
tropical climate requirements; timber and reinforced-concrete 
structure; small-scale building systems; architectural 
aesthetic; concepts of universal design;  architectural 
presentation through freehand drawing and drafting 
  

 
997- 230             3 (3-0-6) 
ประวตัศิำสตร์สถำปัตยกรรม 1      
(History of Architecture I) 
 การศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์และการ
พฒันาการทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ 
แบบอยา่งอาคารในดา้นการพฒันาการทางโครงสร้างและ
วธีิการก่องสร้าง อนัเน่ืองมาจากวฒันธรรมและวทิยาการของ
สถาปัตยกรรมในประเทศไทยและประเทศใกลเ้คียง ตวัอยา่ง
อาคารท่ีเป็นเอกเทศและท่ีเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งการตั้งถ่ินฐาน
ของมนุษยใ์นภาคพ้ืนแอฟริกาเหนือแถบเอเชียตะวนัตก และ
ยโุรปใต ้ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงยคุโรมนั  
 Study of architectural history and development, 
which are influenced by various factors; general survey of 
buildings representing structural development and methods of 

construction as a result of cultural and technological 
development of architecture in Thailand and neighboring 
countries; samples of individual buildings, building 
complexes; human settlements in North Africa, western 
Asia, and Southern Europe from prehistoric period to the 
Roman Era 

 
997-231       3 (3-0-6) 
จติวทิยำสถำปัตยกรรม   
(Architectural Psychology) 
 โครงสร้างท่ีเป็นพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวติทฤษฎีดา้น
จิตวทิยาส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ส่ิงแวดลอ้ม การเรียนรู้
ส่ิงแวดลอ้ม การจ าสภาพแวดลอ้ม การคิดสร้างสรรค ์
พฤติกรรมท่ีเวน้วา่งส่วนบุคคล  ภาวะความเป็นส่วนตวั และ
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นจิตวทิยาส่ิงแวดลอ้มในการ
ออกแบบ 

Structure of life’s basic; theories of environmental 
psychology; environmental awareness;  learning from the 
environment; creativity; personal space and territory; place 
identity; application of architectural psychology in 
architectural design 
 
997-232                          3 (3-0-6)  
ภำษำองักฤษเพ่ือวชิำชีพสถำปนกิ                                             
(Englishfor Professional Architect) 

ภาษาองักฤษขั้นพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการออกแบบ และ
น าเสนองานสถาปัตยกรรม รวมถึงเทคนิคการอธิบาย และ
ส่ือสารแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมการเขียน
ประวติัการท างานและจดหมายสมคัรงาน 

Fundamental English for architectural design and 
presentation; techniques for elaborating and communicating 
ideas in architectural design; CV and job application letter 
 

997-233         3 (2-2-6) 

กำรน ำเสนองำนวชิำชีพสถำปัตยกรรม  
(Professional Presentation in Architecture) 
 การน าเสนองาน เพ่ือใหส่ื้อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ
การส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจ ความเขา้ใจการส่ือสารของมนุษย ์



การส่ือสารในองคก์รและการส่ือสารต่อสาธารณะการใชส่ื้อ
เพ่ือการส่ือสารอยา่งมีกลยทุธ์และการพฒันาทกัษะการส่ือสาร
รวมถึงการฝึกปฏิบติัเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ ท่ีมีผลต่อการ
น าเสนองานต่อสาธารณะอยา่งมืออาชีพ 
 Effective presentation; persuasive communication; 
understanding of human communication; internal and public 
communication; media for strategic communication; 
development of communicative skills; real practice to 
improve personality and prepare a professional presentation    

997-250            3 (2-2-6) 
เทคโนโลยอีำคำรและกำรก่อสร้ำง 1      
(Building Technology and Construction I) 
 อาคารโครงสร้างไมห้รือเหลก็อาคารพกัอาศยัพ้ืนถ่ิน 
2 ชั้น  โครงสร้างอาคารพาณิชย ์2-3ชั้น ฝึกปฏิบติัการเขียนแบบ
โครงสร้างไมห้รือเหลก็อาคารพกัอาศยัพ้ืนถ่ิน 2 ชั้น โครงสร้าง
อาคารพาณิชย ์2-3 ชั้น  
 Two-storey timber-frame buildings or steel-frame 
houses ; structure of 2 or 3- storey commercial buildings ; 
practice in drawing structure of 2-storeytimber-frame 
buildings or steel-frame houses , and structure of2 or 3- storey 
commercial buildings 

 
997-260             3 (3-0-6) 
กำรออกแบบโครงสร้ำงในงำนสถำปัตยกรรม 1              
(Structural Design in Architecture I ) 
 แรงและโมเมนต ์ สมดุลของแรง แรงภายนอก-
ภายใน การเขียนกราฟแรงเฉือน-แรงดดั และความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัโครงสร้างอาคารเหลก็รีดร้อนโครงสร้างเหลก็
รูปพรรณข้ึนรูปเยน็ โครงสร้างผนงัรับน ้ าหนกั โครงสร้าง
ส าเร็จรูป และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 Force and momentum; force balance; internal and 
external forces; drawing shear force and bending moment 
graphs;basic knowledge of hot-formed steel building structure 
, cold-formed steel building structure, bearing wall, precast 
building structures, and reinforced-concrete structures 

     
997-300         3 (3-0-6) 
เกณฑ์และแนวควำมคดิในกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 2   
(Architectural Design Criteria and Concepts II)  

 รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 997-200 เกณฑ์และ
แนวควำมคดิในกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 1      
 Prerequisite: 997-200 Architectural Design 
Criteria and Concepts I  
 แนวโน้มและพัฒนาการของการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในโลกตะวนัตกและในประเทศไทย จาก
ช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึงกลางศตวรรษท่ี 20 ปรัชญาการ
ออกแบบของสถาปนิกชั้นน าในช่วงเวลาดังกล่าว เกณฑ์
และแนวความคิดในการออกแบบอาคารประเภทต่างๆ ท่ี
ว่างสถาปัตยกรรม การแสดงออก ลักษณะเฉพาะ และ
สุนทรียภาพในงานสถาปัตยกรรม  
  Trends and development of architectural design 
of the western world and Thailand from the late 
nineteenth century to the mid-twentieth century; design 
philosophies of leading architects of the time; criteria and 
concepts in the design of various building types; 
architectural space; expression, distinctive characteristics, 
and aesthetic in architecture 
 
997-301                        3 (2-2-6) 
สถำปัตยกรรมพื้นถิ่น      
(Vernacular Architecture) 
 ววิฒันาการของรูปแบบอาคารและส่ิงก่อสร้างใน
ทอ้งถ่ินต่างๆในภาคใตอ้นัก าเนิดจากจารีตประเพณีและคติ
ความเช่ือ สภาพภูมิประเทศวสัดุ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินคุณค่าทาง
สุนทรียภาพและสญัลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงถ่ายทอดสืบเน่ืองกนั
มาในสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
 Evolution of building and architectural types of 
local communities in the southern region, influenced by 
traditions, beliefs, geography, local materialsand local 
wisdom; aestheticand symbolic values passed on and seen 
through vernacular architecture 

 
997-302           3 (2-2-6) 
สถำปัตยกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม  
(Green Architecture) 
 กระบวนการและแนวคิดของงานสถาปัตยกรรมท่ี
เนน้เร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานและการค านึงถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มพลงังานรูปแบบต่างๆท่ีส่งผลต่อรูปทรงของมวล



ขอ้มูลท่ีน่าสนใจเขตภูมิอากาศ การออกแบบอาคารระบบ
ธรรมชาติการออกแบบอาคารระบบปรับอากาศ การใชง้านและ
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมรวมทั้งการสร้างสรรคท์าง
สุนทรียภาพของสถาปัตยกรรมและ ระบบนิเวศระหวา่งภายใน
และภายนอกอาคาร 
 Processes and conceptsof energy-saving and eco-
friendly architecture;various types of energy thataffect 
building mass; climate factors; passive building design;air-
conditioning design; usage and elements of architecture; 
creation of architectural aesthetic; interior and exterior 
ecology systems 

 
997-303             3 (3-0-6) 
กำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมและชุมชน  
(Architectural and Urban Conservation) 
 ววิฒันาการงานสถาปัตยกรรมและชุมชนในภาคใต ้
การประเมินคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ ์ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ  เศรษฐกิจและสงัคมวฒันธรรม  กลวธีิก าหนด
นโยบาย  วธีิวางแผน  วางผงัและการออกแบบ  ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยตี่างๆในการอนุรักษ ์  Evolution of 
architecture and communities in the southern region; 
conservation value assessment; analysis of physical, 
economic, social and cultural environments;  policy making, 
planning method, planning and design; usage of technology 
for conservation 

 
997-310               4 (0-8-4) 
งำนออกแบบสถำปัตยกรรม 4   
(Architectural Design IV) 
 รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  997-211 งำนออกแบบ
สถำปัตยกรรม 3  
 Prerequisite: 997-211 Architectural Design III  
 ปฏิบติัการออกแบบอาคารท่ีอยูอ่าศยัรวมหรือ โรงแรม 
และอาคารเพ่ือการพาณิชยข์นาดกลาง ขนาดพ้ืนท่ีไม่เกิน 2,000 
ตารางเมตร หรือสูงไม่เกิน 23 เมตร โดยค านึงถึงกระบวนการ
ความคิดทางการออกแบบ การจดัท ารายละเอียดโครงการ
เบ้ืองตน้ การพฒันางานออกแบบโดยเนน้ความสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มเขตร้อนช้ืน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ระบบอาคารขนาดกลาง และความงาม และแนวคิดการ

ออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลตลอดจนการแสดงแบบทาง
สถาปัตยกรรมดว้ยเคร่ืองมือดิจิตอล  
 Practice in designing multi-unit residential or 
hotels, and medium-sizedcommercial buildings, not 
exceeding 2,000 square meters, or 23 meters high, by 
considering design conceptualization, and basic 
architectural programming; design development with a 
focus on tropical climate; reinforced concrete structure; 
medium-sized building system; aesthetics and concepts of 
universal design; architectural presentation through digital 
tools 
 
997-311                       4 (0-8-4) 
งำนออกแบบสถำปัตยกรรม 5 
(Architectural Design V) 
 รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  997-310 งำนออกแบบ
สถำปัตยกรรม 4 
Prerequisite: 997-310 Architectural Design IV 

ปฏิบัติการออกแบบอาคารประเภทโรงแรมหรือ
อาคารสาธารณะ ขนาดพ้ืนท่ีเกิน 4,000 ตารางเมตร โดย
ค านึงถึงกระบวนความคิดทางการออกแบบ การจัดท า
รายละเอียดโครงการเบ้ืองตน้ การพฒันางานออกแบบโดย
เน้นการออกแบบท่ีสอดคล้องกับภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน
โครงสร้างเหลก็หรือคอนกรีตเสริมเหลก็, ระบบอาคารขนาด
กลาง ความงามและแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล การ
น าเสนอผา่นเคร่ืองมือดิจิตอล 

Practice in designinghotels or public buildings, 
exceeding4,000 square meters, considering design 
conceptualization and basic architectural programming; 
design development, emphasizing tropical climate 
responsive design; steel and reinforced concrete structure;  
medium-sized building system; aesthetics and concepts of 
universal design; architectural presentation through digital 
tools  

 
997-312       3 (0-6-6) 
ปฏิบัตกิำรออกแบบโดยใช้คอมพวิเตอร์ช่วย                         
(Computer-aided Design Fundamentals) 



บทน าการออกแบบและการเขียนแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ใน งานออกแบบ
แนวความคิดและวิธีการขั้นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการออกแบบ
โดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วย  

Introduction to computer-aided architectural design 
and drawing; applications of computer in design; fundamental 
concepts and methods of computer-aided design 

 

997-314                           3 (2-2-5)  
กำรออกแบบสวนขนำดเลก็     
(Minimal Garden Design) 

 การออกแบบสวนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีจ ากัด  สวน
ภายในและภายนอกอาคาร องคป์ระกอบของสวน การเลือกใช้
วสัดุพืชพรรณ พ้ืนฐานการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ 
ผิวสัมผสั สี แนวคิดในการออกแบบ การออกแบบประยกุตใ์ห้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ เง่ือนไขและขนาดของพ้ืนท่ีท่ีจ ากดั 
ฝึกปฎิบติัการออกแบบและจดัสวนขนาดเลก็ 

 Small garden design for limited space; interior 
garden, outdoor space; elements in garden, planting design; 
basic in garden design, composition, texture, color; concept 
design, applicable design for condition and restriction area; 
practice design for small garden 

 

997-320            3 (2-2-5) 
กำรจ ำลองประสิทธิภำพอำคำร   
(Building Performance Simulation) 
 ทฤษฎีและการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
การจ าลองการใชพ้ลงังาน การให้แสงสว่าง และการเคล่ือนท่ี
ของอากาศในอาคาร การฝึกใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์เพื่อ
จ าลองประสิทธิภาพอาคาร การวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการจ าลอง 
เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบและปรับปรุงอาคาร  
 Theories and applications of computer programs to 
create stimulations of energy consumption, lighting and 
airflow in buildings; practice in using computer programs to 
simulate building effectiveness; analysis of simulation results 
for designing and renovating buildings 

 
 

 
997-330                       3 (2-2-4) 
สถำปัตยกรรมภำยในเบ้ืองต้น  
(Introduction to Interior Architecture)  

ความสมัพนัธ์ของงานสถาปัตยกรรมภายในกบังาน
สถาปัตยกรรม ประเภทของงานสถาปัตยกรรมภายใน 
องค์ป ระกอบและหลักการจัดองค์ป ระกอบในงาน
สถาปัตยกรรมภายใน 

Relationship between interior architecture and 
architecture; types of interior architecture; elements and 
principles of interior architecture 

  
997-331                       3 (1-4-6) 
สถำปัตยกรรมไทยเบ้ืองต้น                       
(Introduction to ThaiArchitecture) 

วิวฒันาการทางสถาปัตยกรรมไทย  องค์ประกอบ
สัดส่วน  แบบฐาน  เสา  มุข  ซุ้ม  เจดีย์  ปรางค์  โบสถ์
Evolution of Thai architecture; architectural elements: 
proportion, standard models of foundation, pillar, balcony, 
arch, pagoda and monastery  

 
997-332                       3 (3-0-6) 
ประวตัศิำสตร์สถำปัตยกรรม 2    
(History of Architecture II) 
 รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 997-230 ประวตัศิำสตร์
สถำปัตยกรรม 1  
 Prerequisite: 997-230  History of Architecture I 
 ประวติัศาสตร์และพฒันาการทางสถาปัตยกรรม 
ตั้งแต่สมยัคริสเตียนตอนตน้ จนถึงสถาปัตยกรรมแบบกอธิค 
โดยเน้นหลักการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง และการ
เปรียบเทียบตวัอย่างสถาปัตยกรรมกอธิค จากประเทศต่างๆ 
ในภาคพ้ืนยุโรปกลาง สภาพทั่วไปในภาคพ้ืนยุโรป สมัย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15  และการเปล่ียนแปลงทางสถาปัตยกรรม 
ไปสู่สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ รวมทั้ งสถาปนิกผูอ้อกแบบ
สถาปัตยกรรมนั้นๆ ในประเทศอิตาลี ฝร่ังเศส องักฤษและ
ประเทศอ่ืนๆ สภาวการณ์ของโลกตะวนัตกและพฒันาการ
ของสถาปัตยกรรม ในปลายสมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ รวมทั้ง
อิทธิพลต่างๆ ของการปฏิวติัอุตสาหกรรมอนัมีต่อวฒันธรรม
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่และต่อแนวความคิดและปรัชญา 



ของสถาปนิก ตลอดจนผลงานของสถาปนิกชั้นน าของโลกใน
เชิงประวติัศาสตร์   
 History and development of architecture from of 
early Christianity to Gothic period, emphasizing analysis of 
structural systems and comparative study of examples of 
Gothic architectures in central European countries; general 
condition of architecture in Europe in the 15 th century and its 
architectural transition to the Renaissance period; architects in 
Italy, France, England, and other countries; situations in the 
western world and architectural development at the end of the 
Renaissance; the influences of the industrial revolution on 
modern architectural culture, and on architects in terms of 
thoughts and philosophies of architects; masterpieces of the 
world’s leading architects 

 
997-333            3 (0-6-3) 
ปฏิบัตกิำรออกแบบสถำปัตยกรรมและเมืองข้ำมวฒันธรรม 
(Cross-cultural Workshop in Architectural and Urban 
Design) 
 ทกัษะการวิเคราะห์ และก าหนดปัญหา ในบริบทของ
พ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือพฒันาแนวคิดในการออกแบบเบ้ืองต้นทาง
สถาปัตยกรรม และเมือง ปฏิบติัการและการท างานเป็นกลุ่มใน
บริบทขา้มวฒันธรรม  
 Skills in analyzing and defining problems in the 
studied areas to develop preliminary architectural and urban 
designs; workshop and teamwork in cross-cultural contexts 

 
997-334              3 (3-0-6) 
สถำปัตยกรรมร่วมสมยัในประเทศไทย  
(Contemporary Architecture in Thailand) 

แนวโนม้สถาปัตยกรรมร่วมสมยัในประเทศไทย ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบนั แนวความคิด ท่ีมา และอิทธิพลของ
ส ถ าปั ต ยก รรม ต ะ วัน ต ก ท่ี มี ผ ล ต่ อ วิ ว ัฒ น าก ารข อ ง
สถาปัตยกรรม ร่วมสมัยในประเทศไทย การวิ เคราะห์
เปรียบเทียบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ     

Trends of contemporary architectures in Thailand 
from 1932 to the present; concepts, background, and 
influences of the western architecture on the development of 

contemporary architectures in Thailand; comparative 
analysis of contemporary architectures in Thailand and 
other countries    
997-335                       3 (2-2-6) 
สถำปัตยกรรมชุมชน    
(Community Architecture) 
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน ทฤษฎี 
หลักการ และกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อ
ชุมชน กรณีศึกษาผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อ
ชุมชนในและต่างประเทศ 
 History of community architecture; theories, 
principles and process of community architectural 
design;case studies of community design in Thailand and 
abroad 

 
997-340                       3 (2-2-5) 
กำรออกแบบรำยละเอยีดสถำปัตยกรรม 
(Architectural Detail Design) 
 หลกัการและเหตุผลในการเลือกวสัดุและเทคนิคการ
ก่ อส ร้ าง ท่ี เห ม าะสมกับ ก ารออกแบ บ รายละ เอี ยด
สถาปัตยกรรม  แนวคิดในการออกแบบรายละเอียด
สถาปัตยกรรม การออกแบบรายละเอียดสถาปัตยกรรมท่ีมี
ความเป็นไปไดใ้นการเลือกใชว้สัดุและเทคนิคการก่อสร้างท่ี
เหมาะสม  
 Principles and rationales for selecting appropriate 
materials and construction techniques for designing specific 
construction details; concepts of architectural detail design; 
designing construction details by using appropriate 
materials and construction techniques   

 
997-341                       3 (3-0-6) 
คอมพวิเตอร์ในงำนสถำปัตยกรรม   
(Computer in Architecture) 
 การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร์
ในงานสถาปัตยกรรม เก่ียวกบัฐานขอ้มูล วสัดุก่อสร้างและ
การประมาณราคา การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าโปรแกรม
ของโครงการออกแบบ การวางแผนงานออกแบบก่อสร้าง 
การออกแบบ และการเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วย
คอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้เวิร์ดโปรเซสเซอร์ในการท า



ขอ้ก าหนดประกอบแบบ การหัดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือใชใ้นงาน  

Application of microcomputer programs to 
architecture work and database management on construction 
materials and cost estimation; data analysis for architectural 
programming and construction scheduling; computer graphic 
in architectural design and drafting construction specification; 
application of word processors for design specifications; 
practicing in using simple computer programs practice in 
writing basic commuter programs for architectural usage  
 
997-350                           3 (2-2-6) 
เทคโนโลยอีำคำรและกำรก่อสร้ำง 2  
(Building Technology and Construction II) 
 รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  997- 250 เทคโนโลยี
อำคำรและกำรก่อสร้ำง 1    
 Prerequisite: 997-250 Building Technology and 
Construction I 
 งานระบบส าหรับอาคารขนาดกลางพ้ืนท่ีไม่เกิน 2,000 
ตารางเมตร หรือความสูงไม่เกิน 23 เมตร การควบคุมความร้อน
ในอาคาร การถ่ายเทความร้อนผ่านเปลือกอาคาร ระบบปรับ
อากาศและคุณภาพอากาศภายในอาคาร การส่องสว่าง ระบบ
ป้องกันอคัคีภัย ระบบไฟฟ้าก าลังเบ้ืองต้น ระบบสุขาภิบาล 
ระบบลิฟต์และบันไดเลือน-ทางเล่ือนปฏิบัติการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรมดว้ยเคร่ืองมือเขียนแบบและเคร่ืองมือดิจิตอลเพื่อ
ใชใ้นการก่อสร้าง    Systems for 
medium-sized building with floor area not exceeding 2,000 
square meters or with maximum height of 23 meters; thermal 
control in buildings; heat transfer through the building 
envelope; indoor air conditioning and air quality; lighting; 
electrical power systems; sanitary systems; lifts and 
escalators-walkway systems; practice in architectural drawing 
for construction documents using drafting and digital tools 

 
997-351              3 (3-0-6) 
กำรจดักำรงำนก่อสร้ำงสถำปัตยกรรม  
(Architectural Construction Management) 
 ความ รู้ เบ้ื องต้น เก่ียวกับการจัดการงาน ก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม ขอบเขตและหนา้ท่ีของสถาปนิกในการจดัการ

งานก่อสร้าง การจัดโครงสร้างองค์กรและบุคลากร การ
วางแผนงานการก่อสร้าง การประมาณราคา การควบคุม
งบประมาณ การประกวดราคา การท าสัญญาก่อสร้าง การ
ควบคุมคุณภาพ การติดต่อประสานงานโครงการ ปัญหาการ
ก่อสร้างและการแกไ้ข   
 Overview of architectural construction 
management; roles and responsibilities of architects in 
construction management; arrangement of organizational 
and staff structure; construction planning; cost estimation 
and control; bidding; construction contrast; quality control; 
project coordination; construction problems and solutions 
   
997-352         3 (1-4-4)  
กำรให้แสงสว่ำงในงำนสถำปัตยกรรม    
(Lighting in Architecture) 
 แนวทางการออกแบบให้แสงสว่าง จิตวิทยาการให้
แสง เทคนิคการน าแสงไฟฟ้าและแสงธรรมชาติมาใชใ้นการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม การประสานแสงธรรมชาติกบัแสง
ไฟฟ้าเพื่อการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพการออกแบบ
ให้แสงสว่างภายนอกและภายในอาคารประเภทต่างๆและ
งานภูมิสถาปัตยกรรม 

Guidelines of lighting design; psychological aspects 
of lighting; electric and natural lighting techniques in 
architectural design; integration ofdaylighting with electric 
lighting for energy efficiency; indoor and outdoor lighting 
design for various building types and landscape architecture 

 
997-360                         3 (3-0-6) 
กำรออกแบบโครงสร้ำงในงำนสถำปัตยกรรม 2  
(Structural Design in Architecture II) 

รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  997-260 กำร
ออกแบบโครงสร้ำงในงำนสถำปัตยกรรม 1 
 Prerequisite: 997-260 Structural Design in 
Architecture I  
 องค์อาคารและน ้ าหนักบรรทุกบนโครงสร้าง 
ปูนซี เมนต์และมวลรวม คอนกรีต เหล็กเสริมในงาน
คอนกรีต องคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหลก็ ไดแ้ก่ ฐานราก เสา 
คาน พ้ืน บันได ผนัง ช้ินส่วนส าเร็จรูป รอยต่อโครงสร้าง 
และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัคอนกรีต 



 Building elements  and loads on building structure; 
cement andaggregates; concrete; reinforcing steel concrete; 
reinforcing steel concrete building elements: piles, footing, 
columns, beams,slabs, stairs, andwalls;precast and prefab; 
joint in architectural structures; concrete damages 
 
997-400             3 (3-0-6) 
เกณฑ์และแนวควำมคิดในกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 3             
(Architectural Design Criteria and Concepts III) 

รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  997-300 เกณฑ์และ
แนวควำมคดิในกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 2 

Prerequisite: 997-300 Architectural Design Criteria 
and Concepts II 

กระบวนการออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างผลงานของสถาปนิกร่วมสมยั พฒันาการ
ของแนวความคิดและแนวโน้มของสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน
และอนาคต ล าดับขั้นตอนและชนิดของท่ีว่าง รวมทั้ งวิธีการ
เช่ือมต่อท่ีวา่งของกิจกรรมต่างๆ  

Design process; design theories in a comparative 
study of works of contemporary architects; evolution of 
concepts and trends in contemporary and future architectural 
works; sequential arrangement andtypes of space; linkage of 
space           

 
997-410              4 (0-8-4) 
งำนออกแบบสถำปัตยกรรม 6  
(Architectural Design VI) 
 รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  997-311 งำนออกแบบ
สถำปัตยกรรม 5  
 Prerequisite: 9 9 7 -3 1 1  Architectural Design V
 ปฏิบติัการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ 
สถานศึกษา พิพิธภณัฑ์ อาคารมหรสพ และหอประชุม ขนาด
ความสูงไม่เกิน 14 ชั้ น โดยค านึงถึงกระบวนการความคิด
ทางการออกแบบ การจดัท ารายละเอียดโครงการ การพฒันา
งานออกแบบ โดยเน้นความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
โครงสร้าง ระบบอาคารขนาดใหญ่ และกฎหมายควบคุมอาคาร 
รวมทั้ งความงามและความเป็นไทย ตลอดจนการแสดงแบบ
ทางสถาปัตยกรรม  

 Practice in designing large-sized  public buildings : 
education buildings, museums, theaters, and convention 
halls not exceeding 14 stories, by considering design 
conceptualization; architectural programming; 
developmentof design responding to  tropical climates; 
structures; large-sized building systems, building codes and 
regulations; aesthetics and Thai identity; architectural 
presentation  
 
997- 411                        4 (0-8-4) 
งำนออกแบบสถำปัตยกรรม 7   
(Architectural Design VII) 
 รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  997-410 งำน
ออกแบบสถำปัตยกรรม 6 
 Prerequisite: 997-410 Architectural Design VI 
  ปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ 
ได้แก่โรงแรม อาคารชุดพกัอาศัย และโรงพยาบาล ขนาด
ความสูงไม่เกิน 14 ชั้ น โดยค านึงกระบวนความคิดการ
ออกแบบ การจัดท ารายละเอียดโครงการ การพัฒนางาน
ออกแบบ โดยเน้นความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
โครงสร้าง ระบบอาคารขนาดใหญ่และกฎหมายควบคุม
อาคาร รวมทั้ งความงามและความเป็นไทย ตลอดจนการ
แสดงแบบทางสถาปัตยกรรม  Practice in the 
design of large-scale public buildings such as hotels, 
residential condominiums and hospitals, with maximum 
height of 14 stories by considering design 
conceptualization; architectural programming; design 
development with a focus on tropical climates; structure; 
large-scale building systems, building codes and 
regulations, aesthetics and Thai identity; architectural 
presentation 

 
997-412         3 (2-2-5) 
กำรออกแบบในงำนถ่ำยภำพ  
(Design in Photography) 
 การถ่ายภาพเชิงประยกุตศิ์ลป์ ประวติัและการพฒันา
ของการถ่ายภาพ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายภาพ 
ความรู้พ้ืนฐานในการถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ หลักการ
ท างานของกลอ้ง หลกัการของแสงและวดัแสง การออกแบบ



และการจัดวางองค์ประกอบภาพ แนวคิดการถ่ายภาพเพ่ือส่ือ
ความหมาย การถ่ายภาพขาวด า การตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรม 
 Fine art photography; history and development of 
photography; tools and equipment in photography; basics of 
photography; equipment usage; camera mechanism; principles 
of light and light metering; design and composition in 
photography; concepts of photography; expressive 
photography; black and white photography; photo editing 
using software  
 
997-413              3 (3-0-6) 
มรดกสถำปัตยกรรมไทย    
(Thai Architectural Heritage) 

ปัจจัยพ้ืนฐานและอิทธิพลของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
สังคม วฒันธรรม และศาสนา ท่ีมีผลต่อการพัฒนารูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยภาคใตใ้นอดีต รูปแบบและเอกลกัษณ์ของ
สถาปัตยกรรมไทยภาคใตใ้นยคุสมยัต่างๆ ไดแ้ก่ บา้นพกัอาศยั 
วดั และวงั การพฒันาชุมชนและเมืองโบราณ  

Basic factors and influences of geography, climate, 
society, culture, and religion on the  southern Thailand’s 
architectural development in the past; types and identity of 
southern Thailand’s architecture in different periods: houses, 
monasteries, and palaces; development of communities and 
ancient cities 

 
997- 414                            3 (0-6-3) 
กำรเตรียมวทิยำนิพนธ์    
(Thesis Preparation) 
 รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 997- 411 งำนออกแบบ
สถำปัตยกรรม 7   

Prerequisite: 997-411 Architectural Design VII 
 ปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ 
ไดแ้ก่โรงแรม อาคารชุดพกัอาศยั และโรงพยาบาล ขนาดความ
สูงไม่เกิน 14 ชั้น โดยค านึงกระบวนความคิดการออกแบบ การ
จดัท ารายละเอียดโครงการ การพฒันางานออกแบบ โดยเน้น
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโครงสร้าง ระบบอาคาร
ขนาดใหญ่และกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้ งความงามและ
ความเป็นไทย ตลอดจนการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม  

 Design a large public buildings including 
condominiums, hotels, and hospitals of up to 14 floors. To 
consider of the design thinking process, project detailing, 
design development by focusing on the environment, 
Structure, large building system and laws and regulations. 
Along with Thai aesthetic and Architectural drawing 

 
997-420                        3 (1-4-4) 
กำรรังวดังำนสถำปัตยกรรม             
(Measuring Work in Architecture) 

ศึกษาสาระส าคัญในการอนุรักษ์โดยพิจารณาถึง
วิว ัฒนาการของชุมชนและสถาปัตยกรรมไทย ทั้ งใน
ระดับชาติและระดับพ้ืนถ่ิน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางด้านกายภาพและสังคม การศึกษารูปแบบ นโยบาย วิธี
วางแผน วางผงั และวิธีด าเนินงาน เทคโนโลยีต่างๆ ในการ
อ นุ รั ก ษ์  เ ช่ น  ก า ร บู ร ณ ะ  ( restoration) ก า ร ฟ้ื น ฟ ู
(revitalization) การสงวน (preservation) การใช้ประโยชน์
ใหม่ (reutilization) เป็นตน้ Study of the essence of 
conservation, emphasizing the development of 
communities and  Thai architecture, both local and national 
levels; analysis of physical and social environments; types, 
policies, planning, spatial planning, and procedures; 
technology for conservation e.g.restoration, 
revitalization,preservation, and reutilization 

       
997-431                        3 (3-0-6) 
กำรปฏบิัตกิำรวชิำชีพ    
(Professional  Practice) 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดทักษะ 
ความรู้และความเขา้ใจในการปฏิบติังานวชิาชีพในส านกังาน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้การปฏิบัติตน การ
ส่ือสาร การจดัการจากการจ าลองการปฏิบติังานวิชาชีพใน
ส านกังานบริการวิชาการโดยค านึงถึงการปฏิบติังานในสาย
วิชาชีพการออกแบบการบริหาร การวิจัยและพัฒนา การ
ควบคุมงานก่อสร้างกฎหมายอาคาร จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Study and practice for developments of skills, 
knowledge and understanding of office operation;  
knowledge application, self-conduct, communication, and 



management by practicing in demonstrated offices; 
professionalism in design, management, research and 
development;construction supervision, building laws; 
professional ethics; information technology 
 
997-432              3 (2-2-6) 
กำรวำงผงัเมืองเบ้ืองต้น                   
(Introduction to Urban Planning)  

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัและรูปแบบในการตั้งถ่ิน
ฐานมนุษยใ์นประวติัศาสตร์ไทยและสากล ทฤษฎี หลกัการ 
และแนวความคิดในการวางแผนภาคและเมือง กฎหมาย
ควบคุมอาคาร การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในมติทางพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ 
สังคม กระบวนการวางผงัเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน 
กรณีศึกษาการวางผงัเมืองในประเทศไทยและต่างประเทศ และ
ปฏิบติัการออกแบบเพื่อพฒันาชุมชนเมือง 

Man and environment; human settlements and growth 
factor; urban and regional planning theories, principles and 
concepts for managing growth to contribute to sustainable 
development spatially, economically, and socially; urban and 
regional planning processes; public participation; case studies 
of urban and regional planning in Thailand and in other 
countries 
 
997-433                             3 (3-0-6) 
กำรบริหำรโครงกำรทำงสถำปัตยกรรม  
(Architectural Project Management) 
  แนวความคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานในการบริหาร
โครงการด้านสถาปัตยกรรม การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
สถาปัตยกรรม และกระบวนการบริหารงานทางสถาปัตยกรรม 
การบริหารงานก่อสร้าง การประมาณราคาเบ้ืองตน้ และการ
บริหารจัดการอาคารสถานท่ี  และการจัดท ารายละเอียด
โครงการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสถาปัตยกรรม ซ่ึงสามารถน าไปใช้
ในการบริหารและจัดการงานสถาปัตยกรรม รวมถึงการ
วิ เคราะ ห์ ปั จจัยต่ างๆ เพ่ื อน าไป ใช้  ใน การบ ริห ารงาน
สถาปัตยกรรม ใหเ้หมาะสมและตอบสนองต่อโครงการต่าง ๆ  
  Concepts and theory in Architectural project 
management. Study the feasibility in Architecture. And 
process management in Architecture, Construction 
Management, The preliminary cost estimate and Facility 

Management. And preparation of a detailed project. Related 
to architecture Which can be used in the management 
architecture. The analysis of the various factors to be used. 
Management architecture the appropriate response to 
various projects. 

 
997-434                        3 (2-3-4) 
สถำปัตยกรรมร่วมสมยัในเอเชีย                       
(Contemporary Architecture in Asia) 
 สถาปัตยกรรม ร่วมสมัยใน เอ เชีย ใน มิ ติทาง
กายภาพ สังคมและวฒันธรรม แนวความคิดในการออกแบบ 
เทคโนโลยีว ัสดุและการก่อสร้าง การน าเสนอรายงาน
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในประเทศไทยจากการประยุกต์
ความรู้ความเขา้ใจในสถาปัตยกรรมร่วมสมยัในเอเชีย  
 Contemporary architecture in Asia: physical, 
social and cultural dimensions; society and culture: 
concepts of design, materials and construction technology; 
presentation  of contemporary architecture in Thailand that 
apply knowledge and understanding of contemporary 
architecture in Asia 

 
997-435                     3 (3-0-6) 
กำรประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment) 
 สภาวการณ์และการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม 
การประเมินและการพยากรณ์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้ ง
ทางกายภาพ ชีวภาพและเศรษฐกิจ  สังคม รวมถึงการ
ประเมินผลกระทบทางดา้นสุขภาพ (HIA)การสรุป รวบรวม
สาเหตุ   และตัวการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง   และ
ผลกระทบและเสนอวิธีการแกไ้ขอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
 Situation and change in environment; assessment 
and forecast of impacts on physical. biological, economic 
and social environments; Health Impact Assessment (HIA); 
causes, impacts and effective solutions of environmental 
changes; report of Environmental Impact Assessment (EIA) 
 
 
 



997-436              3 (2-2-5) 
กำรเลือกและวำงผงับริเวณ    
(Site  Selection and Planning) 
 การเลือกพ้ืนท่ีโครงการ การวเิคราะห์พ้ืนท่ี เสน้ระดบั 
ความลาดชันและการปรับระดับการระบายน ้ า รูปแบบการ
สัญจร ยานพาหนะและท่ีจอดรถ การเลือกใชว้สัดุพืชพนัธ์ุ การ
วางผงับริเวณเบ้ืองตน้ 
 Site selection, site analysis; contours, slope, grading; 
drainage; circulation, vehicles, parking lots types; plant 
materials; site planning practices 

 
997-440              3 (0-6-3) 
งำนออกแบบร่ำงสถำปัตยกรรมขั้นสูง   
(Advanced Sketch Design) 
 ปฏิบติัการออกแบบร่างขั้นสูงในระดบัท่ีเหมาะสมกบั
เวลาปฏิบัติงาน ท่ีจ ากัด  การฝึกฝนการออกแบบร่างงาน
สถาปัตยกรรมประเภทต่าง ๆ และถ่ายทอดแนวความคิดการ
ออกแบบเบ้ืองตน้ องคป์ระกอบสถาปัตยกรรม อาคารชัว่คราว 
อาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ งานภูมิสถาปัตยกรรม งาน
ตกแต่งภายใน และงานออกแบบเรขนิเทศ       

Practical studio work at an advanced level suitable 
for limited working time; practice in sketch design of various 
types of work and expression of fundamental design concepts; 
architectural elements, temporary buildings, medium- and 
large-scale buildings, landscape architecture, interior and 
graphic work 

 
997-450              3 (2-2-6) 
เทคโนโลยอีำคำรและกำรก่อสร้ำง 3   
(Building Technology and Construction III) 

รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 997-350  เทคโนโลยี
อำคำรและกำรก่อสร้ำง 2  

Prerequisite: 997-350 Building Technology and 
Construction II 

การออกแบบโครงสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้าง
คอนกรีตส าเร็จ รูป  และนวัตกรรมการก่อส ร้างต่ าง  ๆ
 Structural Design by instant concrete and other 
construction innovation 

 

997-511                      9 (0-27-0) 
วทิยำนิพนธ์     
(Thesis)  

เง่ือนไข  ต้องผ่ำนรำยวชิำบังคบัสำขำทุกรำยวชิำ 
ยกเว้นได้รับอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 

  Condition: To be eligible for this course. 
Students must have taken all compulsory  courses, 
unless officially permitted by the program committee.  
 การประมวลองค์ความรู้เชิงทฤษฎีทั้ งในด้านการ
ออกแบบการเขียนแบบ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การ
ประเมินความเป็นไปได ้กฎหมายควบคุมอาคาร เทคโนโลยี
อาคาร การน าเสนอผลงาน และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานในการออกแบบอาคารขนาดใหญ่
พิเศษเพ่ือเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมท่ีย ัง่ยนื 
 Integration  of theoretical knowledge in 
architectural design, architectural drawing,  environment 
analysis, feasibility analysis, building code, building 
technology, presentation and other related fields of 
knowledge  in order to create the design product of an 
extra-large building under the concept of sustainable 
architecture 

 
997-530                    6 (0-40-0) 
สหกจิศึกษำ       
(Cooperative Education) 

เง่ือนไข ต้องผ่ำนรำยวิชำบังคับสำขำทุกรำยวิชำ 
โดยไม่รวมวิชำ 997-511 วิทยำนิพนธ์ ยกเว้นได้รับอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 

Condition:  To be eligible for this course 
students must have taken all compulsory courses, except  
997-511 Thesis, unless officially permitted by the 
program committee. 

การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงในหน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
เป็นการบู รณาการองค์ความ รู้ด้านวิชาการและด้าน
ปฏิบติัการในการประกอบอาชีพ ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการสหกิจศึกษาร่วมกับผู ้แทนจากหน่วยงาน
ราชการและองค์กรเอกชน ประเมินผลจากการน าเสนอ
ผลงานตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 



Internship at government offices or at private 
organizations for a period of not less than 16 weeks: 
integration of academic knowledge and practical experience 
under the supervision of the co-operative education committee 
as well as representatives from government offices and private 
sectors; evaluation of internship presentation, by using the 
criteria set by the committee 
 


