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ชื่อหลักสูตร

	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Architecture	Program	in	Urban	Architecture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(สถาปัตยกรรมผังเมือง)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมผังเมือง)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Architecture	(Urban	Architecture)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.	Arch.	(Urban	Architecture)

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและสาขาวิชา

รวมหน่วยกิต

จ�านวนหน่วยกิต

	 จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		172		หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร

1102	212

รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  136  หน่วยกิต

  2.1 วิชาเฉพาะบังคับ 

   (1) กลุ่มวิชาหลักสาขา
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1102	333

1102	241

1102	343

1102	344

นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาที่ เปิดสอน 

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชั้นปีที่  1  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	
Design Thinking

2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

7

กลุ่มวิชาหลักสาขา 2

1102	111			 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
Fundamental Architectural Design  

2(1-2-3)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 5

1102	121 การน�าเสนอผลงาน 
Presentation

2(1-2-3)

1102	122 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม	
Architectural Drawing

3(1-4-4)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ชั้นปีที่  1  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital Literacy and Life for Transformation

2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

11

กลุ่มวิชาหลักสาขา	 6

1102	112 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม	
Principle of Architectural Design

2(2-0-4)

1102	113 การออกแบบสถาปัตยกรรม	1	
Architectural	Design	1

4(0-8-4)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 3

1102	131 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	1	
Materials	and	Construction	1

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาสนับสนุน 2
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1102	141 ประวัติศาสตร์ศิลป์	
History of Art

2(2-0-4)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ชั้นปีที่  2  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

14

กลุ่มวิชาหลักสาขา	 4

1102	211 การออกแบบสถาปัตยกรรม	2	
Architectural Design 2

4(0-8-4)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2

1102	222 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก	
History of World Architecture

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 4

1102	231 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง	2	
Materials and Construction 2

4(1-6-5)

กลุ่มวิชาสนับสนุน 4

1102	241 เทคโนโลยีอาคาร	1	
Building Technology	1

2(2-0-4)

1102	242 ความแข็งแรงของวัสดุ	
Strength of Materials

2(2-0-4)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22

ชั้นปีที่  2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

13

กลุ่มวิชาหลักสาขา	 4

1102	212 การออกแบบสถาปัตยกรรม	3	
Architectural Design 3

4(0-8-4)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 4

1102	223 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมผังเมือง
History of Urban Architecture

2(2-0-4)

1102	224 หลักการและแนวคิดสถาปัตยกรรมผังเมือง	
Principles and concept of Urban Architecture

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 3
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1102	232 ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	 	
Introduction to Environmental and Landscape Architecture

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาสนับสนุน	 	 2

1102	243 โครงสร้างอาคาร	1	
Building	Structure	1

2(2-0-4)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ชั้นปีที่  3  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

20

กลุ่มวิชาหลักสาขา	 6

1102	311 การออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมือง	1			Architectural and Urban 
Design	1

6(0-12-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 4

1102	322 การวางผังบริเวณ	
Site Planning

2(1-2-4)

1102	323 สังคมและเศรษฐศาสตร์เมือง
Urban	Socio	-		Economics

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 8

1102	331 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน
Land	Use	and	Infra-Structures	Planning

3(2-2-5)

1102	332 วัสดุและวิธีการก่อสร้างส�าหรับสถาปัตยกรรมผังเมือง
Materials and Construction for Urban Architecture

2(2-0-4)

1102	333
 

คอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตยกรรมผังเมือง	1
Computer	for	Urban	Architecture	1

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสนับสนุน 2

1102	343 โครงสร้างอาคาร	2	
Building Structure 2

2(2-0-4)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ชั้นปีที่  3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

19

กลุ่มวิชาหลักสาขา	 6

1102	312 การออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมือง	2			
Architectural and Urban Design 2

6(0-12-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2

1102	324 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีสานและการพัฒนาชุมชนชนบท
Isan settlement and Rural community development

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี		 	 	 5

1102	334 คอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตยกรรมผังเมือง	2	 	 	
Computer for Urban Architecture 2

3(2-2-5)

1102	335 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง	
Principles of Urban Environmental Management

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาสนับสนุน	 	 	 	 	 3

1102	344 ปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง	
Urban Environmental Management and Design Studio

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ	 	 	 	 3

1102	351
 

การประมาณราคาและการจัดการโครงการสถาปัตยกรรมผังเมือง
Cost Estimation and Project Management for Urban Architecture 

3(3-0-6)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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ชั้นปีที่  4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

หมวดวิชาเฉพาะ
(ก)	วิชาเฉพาะบังคับ

18

กลุ่มวิชาหลักสาขา	 6

1102	415 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง	1 
Urban	Design	Studio	1

4(0-8-4)

1102	417 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองและการวิเคราะห์	
Urban Design Process and Analysis

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2

1102	421 ภูมิศาสตร์เมือง
Urban Geography

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 6

1102	432 การวางแผนระบบขนส่งเมือง
Urban Transportation System Planning

3(2-2-5)

1102	433 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์เมือง	
Geographic Information System  for Urban Analysis

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสนับสนุน 4

1102	444 ปฏิบัติการวางผังเมือง
Urban Planning Studio

4(2-6-6)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ชั้นปีที่  4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

15

กลุ่มวิชาหลักสาขา	 6

1102	416 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง	2
Urban Design Studio 2

4(0-8-4)

1102	418 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง	
English for Professional Urban Architecture Communication

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3

1102	425 การอนุรักษ์เมืองและสิ่งแวดล้อม
Urban and Environmental Conservation

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสนับสนุน 3

1102	443 เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Housing and Real Estate Development

3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ 3

1102	452 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง
Professional Practice in Urban Architecture

3(2-2-5)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15

ชั้นชั้นปีที่  5  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

หมวดวิชาเฉพาะ

(ก) วิชาเฉพาะบังคับ

10

กลุ่มวิชาหลักสาขา	 4

1102	513 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง	3	
Urban Design Studio 3

4(0-8-4)

กลุ่มวิชาสนับสนุน 3

1102	544 การวิจัยทางสถาปัตยกรรมผังเมือง
Research in Urban Architecture

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ 3

1102	552 การน�างานสถาปัตยกรรมผังเมืองไปปฏิบัติ
Urban Architecture Implementation

3(3-0-6)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 13

ชั้นปีที่  5  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -

หมวดวิชาเฉพาะ
(ก)	วิชาเฉพาะบังคับ

9

กลุ่มวิชาหลักสาขา	 9

1102	514 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง	
Thesis in Urban Architecture

9(0-18-9)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  136  หน่วยกิต

  2.1 วิชาเฉพาะบังคับ

   (1) กลุ่มวิชาหลักสาขา

 1102 111  มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม  2(1-2-3)

  Fundamental Architectural Design

 	 การสร้างสรรค์งานทศันศลิป์	2	มิต	ิและ	3	มิต	ิโดยมเีนือ้หา 

เกีย่วข้องกบัการรบัรูท้างสายตา	ท่ีเกดิจากองค์ประกอบศิลป์เบือ้งต้น	เช่น 

จุด	 เส้น	 ระนาบ	 วัสดุ	พื้นผิว	 สี	 รวมทั้งหลักการ	 และเทคนิคการจัดองค์

ประกอบศิลป์	ทีส่มัพนัธ์กบัปรชัญา	และแนวความคดิด้านศลิปะ	ตลอดจนการน�า

ไปประยกุต์ใช้ในการออกแบบท่ีว่าง	และรูปทรงทางสถาปัตยกรรมข้ันมลูฐาน

เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งด้านการใช้สอย	สัดส่วน

พฤติกรรมมนุษย์	สุนทรียภาพ	และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้

	 	 Two-	and	three-dimensional	visual	design	creativity 

involving visual perception that arises from fundamental art 

composition such as dots, lines, planes, materials, textures, 

colors, including the art composition principles and techniques 

related to the philosophy and concepts of art; and application 

of designing of open spaces and fundamental architectural forms 

to respond to human’s needs in usage, proportion, human behaviors, 

aesthetics and agreement with the environment

 1102 112  หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม  2(2-0-4)

  Principle of Architectural Design

	 	 หลกัการแนวความคดิเกณฑ์กระบวนการและวธิกีารในการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม	ที่ตอบสนองความต้องการประโยชน์ใช้สอยของ

มนุษย์	สุนทรียภาพ	และสอดคล้องกับบริบทอื่นๆ

  Principles, concepts, criteria, processes and methods 

in architectural design that respond to human’s requirements 

for usage, aesthetics and that relate to other contexts

 1102 113  การออกแบบสถาปัตยกรรม 1  4(0-8-4)

  Architectural Design 1

เงื่อนไขของรายวิชา :  1102 111มูลฐานการออกแบบ

สถาปัตยกรรม

Prerequisite :  1102 111 Fundamental 

  Architectural Design

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	และการจัดผังบริเวณ	อาคาร

ประเภทที่พักอาศัย	บนพื้นฐานของแนวความคิดในการออกแบบที่สอด

ประสานกับความต้องการทางกายภาพ	 พฤติกรรมและสัดส่วนมนุษย์ 

ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างด้วยโครงสร้างไม้	 กึ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก	 

ในสภาพแวดล้อมและบริบทร่วมสมัยอื่นๆ

  Architectural design and planning of residential 

surroundings based on the fundamental design concepts that 

correlate to physical requirements, behaviors and proportion of 

human, and possibility of half wooden, half reinforced concrete 

construction in other contemporary contexts and environments

 1102 211  การออกแบบสถาปัตยกรรม 2  4(0-8-4)

  Architectural Design 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102113 การออกแบบ

  สถาปัตยกรรม 1

Prerequisite : 1102 113 Architectural 

Design 1

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	และการจัดผังบริเวณ	อาคาร 

ท่ีพักอาศัยกึ่งสาธารณะ	 และอาคารสาธารณะขนาดเล็กภายในชุมชน	บน 

พืน้ฐานของแนวความคดิในการออกแบบท่ีสอดประสานกบัความต้องการ 

ทางกายภาพ	พฤตกิรรมและจติวทิยามนษุย์	ความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง 

ด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	 สภาพแวดล้อม	 สังคม	 ชุมชน	 และ 

บริบทร่วมสมัยอื่นๆ

	 	 Architectural	design	and	planning	of	sub-public 

residential surroundings and small public community buildings 

based on the fundamental design concepts that correlate to 

physical requirements, behaviors and psychology of human, 

and possibility of reinforced concrete construction in the environment, 

social, community and other contemporary contexts

 1102 212  การออกแบบสถาปัตยกรรม 3  4(0-8-4)

  Architectural Design 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 211 การออกแบบ

  สถาปัตยกรรม 2

Prerequisite : 1102 211 Architectural 

Design 2

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	และการจัดผังบริเวณอาคาร 

สาธารณะขนาดเล็กและกลาง	มีความสูงไม่เกิน	6	ชั้น	ประเภทสถานศึกษา 

สถานพยาบาล	อาคารราชการ	บนพืน้ฐานของแนวความคดิในการออกแบบ 

ท่ีสอดประสานกบัความต้องการทางกายภาพ	พฤตกิรรมและจติวิทยามนษุย์	

ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	 งานระบบ

อาคารในสภาพแวดล้อม	สังคม	วัฒนธรรม	ชุมชน	และบริบทร่วมสมัยอื่นๆ

  Architectural design and planning ofthe surroundings 

of	small-	to	medium-sized	public	buildings	of	not	over	6	stories, 

which are academic institutions, health care institutions, or 

governmental buildings, based on the fundamental design 

concepts that correlate to physical requirements, behaviors and 
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psychology of human, and possibility of reinforced concrete 

construction and building system in the environment, social, 

culture, community and other contemporary contexts

 1102 311  การออกแบบสถาปัตยกรรมและ 6(0-12-6)

  สถาปัตยกรรมผังเมือง 1

  Architecturaland Urban Design 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 212 การออกแบบ

  สถาปัตยกรรม 3

Prerequisite : 1102 212 Architectural 

  Design 3

	 	 ศึกษาและทดลองท�าโครงการออกแบบอาคารสาธารณะ

ขนาดเลก็และกลุม่อาคารในย่านชมุชนเมอืง	ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรบิทของ

ชุมชนเมืองโดยรอบ	 โดยการค้นคว้าหาตัวอย่างงานออกแบบอาคาร

สาธารณะขนาดเลก็และศกึษาวธิกีารประยกุต์งานออกแบบสถาปัตยกรรม

ให้สอดคล้องกบัการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง	ในลกัษณะการจัดการ

ที่ว่างโดยรอบอาคารและการสร้างความสัมพันธ์ของที่ว่างระหว่างกลุ่ม

อาคารทีต่อบสนองการใช้งาน	ของกจิกรรมในชมุชนเมอืง	เพือ่ให้เกดิความ

รู้ความเข้าใจในการออกแบบพื้นที่ภายในและพื้นที่สาธารณะภายนอก

อาคารที่สอดคล้องกับการออกแบบชุมชนเมือง

	 	 Study	and	experiment	on	small-scale	public	buildings 

and urban group building design that relate to the context of 

the surrounding community through research of design examples 

of	 small-sized	 public	 buildings	 and	 study	 of	 architectural 

design application that correlates to urban architectural design 

in terms of management of the surrounding spaces and creation 

of relationships of the spaces among the building group that 

respond to urban usage and activities in order to create knowledge 

and understanding of interior design and external public 

areas related to urban design

 1102 312  การออกแบบสถาปัตยกรรมและ 6(0-12-6)

  สถาปัตยกรรมผังเมือง 2

  Architecturaland Urban Design 2

เงื่อนไขของรายวิชา :  1102 311 การออกแบบ

  สถาปัตยกรรมและ

  สถาปัตยกรรมผังเมือง 1

Prerequisite : 1102 311 Architecturaland 

Urban Design 1

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรม	 และการจัดผังโครงการ

สาธารณะขนาดกลาง	ประกอบ	ด้วยกลุม่อาคารทีมี่หน้าทีใ่ช้สอยหลากหลาย	

มแีนวความคดิในการออกแบบทีส่อดคล้องกับความต้องการทางกายภาพ

พฤตกิรรมและจติวทิยามนษุย์	ในสภาพแวดล้อม	สงัคม	วฒันธรรม	ชมุชน

และบรบิทร่วมอืน่ๆ	น�าไปสูก่ระบวนการออกแบบชมุชนเมอืง	การวเิคราะห์

องค์ประกอบเมอืง	เพือ่น�าไปใช้ในโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมอืง

	 	 Architectural	design	and	site	planning	for	medium-

sized	public	 projects,	 including	multipurpose	buildingroups,	

with design concepts relating to physical requirements,  

behaviors and psychology of human in the environment, social, 

culture, community, and other contemporary contexts that lead 

to urban design processes and analysis of urban components for 

architectural urban design application

 1102 415  ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง  4(0-8-4)

  Urban Design Studio 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 312 การออกแบบ

  สถาปัตยกรรมและ

  สถาปัตยกรรมผังเมือง 2

Prerequisite : 1102 312 Architecturaland

  Urban Design 2

	 	 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถาปัตยกรรมสู่กระบวนการ

ออกแบบชุมชนเมือง	 โดยยึดหลักการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานและวิเคราะห์

เมืองเชิงคุณภาพด้านสุนทรียภาพ	สังคมเมืองและสิ่งแวดล้อม	 ส�าหรับ

ออกแบบพืน้ท่ีขนาดเลก็ภายในเมอืง	ฝึกกระบวนการออกแบบชุมชนเมอืง

โดยการวิเคราะห์บริบทของเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีโครงการ	 เสนอเป็น

วิสัยทัศน์	 ความมุ่งหมาย	 วัตถุประสงค์	 ผังแม่บทและแนวทางในการ

ออกแบบเฉพาะส�าหรับพื้นที่โครงการนั้นๆ

  Applying architectural knowledge in urban design 

process based on the principles of basic theories and analysis 

of urban qualities in aesthetic, environmental and urban  

society for designing small urban spaces; training urban design 

process	by	analyzing	the	urban	contexts	related	to	project’s	site;	

presenting	visions,	goals,	objectives,	master	plan	and	specific	

design guidelines for each project area

 1102 416  ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 2  4(0-8-4)

  Urban Design Studio 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 415 ปฏิบัติการออกแบบ

  สถาปัตยกรรมผังเมือง 1

Prerequisite : 1102 415 Urban Design 

Studio 1

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง	 ตามหลักการส�าคัญ

ของการออกแบบชุมชนเมือง	 การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ	 ในการ

ออกแบบเมือง	และการน�าหลักการการจัดรูปที่ดิน	มาใช้ในการพัฒนาส่วน

ต่างๆของเมืองเช่น	พื้นที่ที่มีความเป็นเมือง	พื้นที่เพลิงไหม้	พื้นที่ภัยพิบัติ	

เป็นต้น	รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการออกแบบท่ีสอดคล้องกับแนวคดิ

และข้อมูลสนับสนุนโดยเสนอเป็นงานออกแบบ	และหุ่นจ�าลอง
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  Urban architectural design based on the major 

urban design principles, analysis of various elements in the 

urban	design	and	utilizing	principles	of	land	adjustment	for	

development in various parts of city, for instance, urban area, 

fire	hazard	area,	disaster	area;	and	proposing	design	guide-

lines aligning with supporting concepts and data through 

presentation of design drawing and modelling

 1102 417 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 2(2-0-4)

  และการวิเคราะห์

  Urban Design Process and Analysis

	 	 เรียนรู ้กระบวนการในการออกแบบสถาปัตยกรรม

ผงัเมอืงศกึษาวธิกีาร	แนวคดิ	ทฤษฎี	และเครือ่งมอืส�าหรบัการวเิคราะห์

เพือ่การออกแบบสถาปัตยกรรมผงัเมือง	ผ่านการทดลองปฏิบัติการเพือ่

สร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ให้มี

ความถูกต้องเหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของโครงการ	 การ

ออกแบบชุมชนในแต่ละประเภท

  Study of architectural design processes,  

methods, concepts, theories and tools for analyses prior to 

urban design through experimental program in order to build 

knowledge and understanding in selection of analytical tools 

appropriate for patterns and characteristics of each type of 

community design projects

 1102 418  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 2(2-0-4)

  สถาปัตยกรรผังเมือง

  English for Professional Urban Design

  Communication

	 	 การพดูภาษาองักฤษ	เพือ่การสือ่สารกบัลกูค้า	ผูป้ระกอบ

การหุ้นส่วนธุรกิจ	 และเพื่อนร่วมงาน	 รวมถึงการอ่านข้อก�าหนด	และ

กฎหมายรายละเอียดสินค้า	 บทความและหนังสือทางสถาปัตยกรรม

ผังเมืองในภาษาอังกฤษ	การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 ข้อเสนอ

โครงการ	 รายงานบทความ	 และสามารถสอบผ่านสภาวิชาชีพ	 เพื่อ

ประกอบวชิาชพี	การเข้าร่วมและน�าเสนอทีป่ระชมุวชิาการ	โดยสามารถ

น�าเสนอได้

  English speaking for communication with  

clients, entrepreneurs, business partners and colleagues; 

reading regulations and laws, catalogues of goods, urban 

design journals and textbooks in English; writing emails, 

proposals, reports, articles; to be able to pass the Professional 

Council Examination in order to hold the profession,  

participate and present work in professional conferences

 1102 513  ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 3  4(0-8-4)

  Urban Design Studio 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 416 ปฏิบัติการออกแบบ

  สถาปัตยกรรมผังเมือง 2

Prerequisite : 1102 416 Urban Design 

Studio 2

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง	 ส�าหรับโครงการ

ขนาดใหญ่หรือย่านพิเศษของเมืองเข้าใจถึงรูปแบบการจัดกลุ่มอาคาร

ขนาดต่างๆ	ที่ค�านึงถึงข้อก�าหนดต่างๆ	 โดยเสนอเป็นข้อมูลสนับสนุน	

แนวความคิดการออกแบบ	งานออกแบบ	หุ่นจ�าลอง	รวมทั้งการเสนอ

กระบวนการน�าผังไปสู ่การปฏิบัติ	 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองที่สมบูรณ์

  Urban architectural design for large projects or 

city’s	special	zones,	understanding	patterns	of	various	sizes	

of building groups by considering various regulations and 

presenting them as supportive information for the design 

concept, designing, model and the process of implementation 

for	the	final	process	of	completed	urban	design

 1102 514  วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง  9(0-18-6)

  Thesis in Urban Design

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 513 ปฏิบัติการออกแบบ

  สถาปัตยกรรมผังเมือง 3

 : 1102  544  การ วิ จั ยทาง

สถาปัตยกรรมผังเมือง

Prerequisite : 1102 513 Urban Design 

Studio 3

 : 1102 544 Research in Urban 

Design

	 	 ปฏบิตักิารออกแบบสถาปัตยกรรมผงัเมอืง	หรอืวจิยัการ

ออกแบบต่อจากรายวิชาการวิจัยวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง

โดยมคีณะกรรมการควบคมุวทิยานพินธ์เป็นผูก้�ากบัดแูลให้เป็นไปตาม

ระเบียบวิทยานิพนธ์

  Urban design project or design research  

following the course “Thesis Research in Urban Design”, 

under supervision of the thesis committee according to  

the thesis regulations

  กลุ่มวิชาพื้นฐาน

 1102 121 การน�าเสนอผลงาน  2(1-2-3)

  Presentation

	 	 การวาดภาพลายเส้น	องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม	

การวาดทัศนียภาพวัตถุ	 และสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ	การให้แสง

เงา	ด้วยเทคนิค	และอุปกรณ์ต่างๆ	เช่น	ดินสอ	ปากกา	สีประเภทต่างๆ
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  Drawing of lines, architectural compositions,  

objects, perspectives and various types of architecture; shading 

andshadowing using techniques and various tools such as 

pencils,	pens,	and	different	types	of	colors.

 1102 122  การเขียนแบบสถาปัตยกรรม  3(1-4-4)

  Architectural Drawing

	 	 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ	

การใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ	การเขียนภาพฉาย	และภาพ	2	มิติ	และ	

3	มิติ	รวมทั้งการเขียนแบบทัศนียภาพ	และการให้แสงเงา

  Architectural drawings using drawing aid 

instruments; use of symbols in drawing; drawing projections, 

two-	and	three-dimension	presentations;	drawing	perspectives;	

giving shades and shadows

 1102 222 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก  2(2-0-4)

  History of World Architecture

	 	 ประวตัศิาสตร์	ววิฒันาการ	ปรชัญา	แนวคดิในการออกแบบ

บริบทด้านเศรษฐกิจ	สังคมและสภาพแวดล้อม	และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ที่มี

ผลต่อววิฒันาการของสถาปัตยกรรมทัว่โลก	ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์

จนถึงปัจจุบัน

  History, evolution, philosophies, design concepts; 

economic, social and environmental contexts, and relevant 

factors	affecting	world	architectural	evolution	since	pre-historical	 

period until the present time

 1102 223 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมผังเมือง  2(2-0-4)

  History of Urban Architecture

	 	 ศึกษาประวัต	ิลักษณะการตั้งถิ่นฐาน	กิจกรรมและการใช้

ประโยชน์พืน้ทีข่องเมอืงสมยัโบราณจนถงึปัจจบุนั	ทัง้ซกีโลกตะวนัตกและ

ตะวันออก	 โดยการเปรียบเทียบทั้งด้านความเชื่อ	 การเปลี่ยนแปลงของ

สังคม	 เศรษฐกิจ	 และรูปแบบทางกายภาพของเมือง	 รวมทั้งลักษณะ

การเมืองการปกครอง

  Study of history, settlement patterns, activities 

and	utilization	of	ancient	and	present	cities’	areas	both	in	the	

eastern	and	western	world	through	comparison	of	beliefs,	socio-

economic and physical changes of cities, and political and 

governing patterns

 1102 224  หลักการและแนวคิดสถาปัตยกรรมผังเมือง  2(2-0-4)

  Principles and concept of Urban Design

	 	 ศึกษาหลักการและแนวคิดของสถาปัตยกรรมผังเมือง	

เข้าใจลักษณะของความเป็นมาและพัฒนาการของเมือง	 โดยให้เข้าใจ

ลักษณะความสัมพันธ์ของพื้นที่ชนบทและเมือง	 รวมถึงแนวทางในการ

พัฒนาเมืองต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน	เพื่อเป็นการน�าความรู้ความเข้าใจ

ไปประยุกต์ใช้การพัฒนาที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในเมืองได้

  Study of the principles and concepts of urban 

design, understanding of the urban settlement and development 

through the relationship between urban and rural areas; ways 

of related urban development at present in order to apply the 

knowledge to enhance the suitable urban environment in the 

city 

 1102 322  การวางผังบริเวณ  2(1-2-4)

  Site Planning

	 	 กระบวนการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านต่างๆ	

และกระบวนการวางผงับรเิวณ	เพือ่วางผงัการใช้พืน้ที	่การจัดวางระบบการ

สญัจรระบบสาธารณูปโภคและองค์ประกอบต่างๆ	ในการวางผงั	โดยอ้างองิ

หลกัการด้านการวางแผนการจดัการและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมของพืน้ท่ี	ฝึก

ปฏบัิติการวางผงัประเภทต่างๆ	ให้เหมาะสมกบับรบิทและสิง่แวดล้อมเพือ่

ให้เกดิการใช้สอยท่ีมปีระสทิธิภาพ	ประหยดั	ปลอดภยั	และมคีวามสวยงาม

  Processes of data collection and analysis of  

related factors and site planning process for planning of spaces,  

movement systems, infrastructures and other elements in  

planning, by referring to principles of planning of management 

and conservation of the areal environment; practices of different 

types of site planning to suit the context and environment for 

efficient,	economic,	safe,	and	attractive	usage

 1102 323  สังคมและเศรษฐศาสตร์เมือง 2(2-0-4)

  Urban Socio - Economics

	 	 ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์เมืองและการเกิดเมืองใน

ทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงการพัฒนาความเป็นเมือง	และยังรวมถึงแนวคิด	

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ์ 	 และกล่าวถึงป ัญหาของเมืองที่ ใช ้หลัก

เศรษฐศาสตร์มาช่วยในการวเิคราะห์	ซึง่สามารถน�าผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์

ไปวางแผนนโยบายของรัฐกับเมืองและยังสามารถประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบวางผังได้

  Phenomena in urban economics and emerging of 

urban	 in	 terms	 of	 economics;	 development	 of	 urbanization;	

concepts and theories in economics; urban problems that can 

be	analyzed	by	economic	principles,	with	the	result	that	can	be	

used to set city and state policies and to apply in design planning
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 1102 324  การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีสานและ 2(2-0-4)

  การพัฒนาชุมชนชนบท

  Isan settlement and Rural community 

  development

	 	 ศกึษาและวเิคราะห์	ประวตัศิาสตร์การตัง้ถ่ินฐานของชมุชน

อีสาน	ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน	การเลือกท�าเลที่ตั้ง	รูปแบบของการ

ต้ังถิ่นฐานที่เกิดขึ้น	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 รวมถึงการศึกษาศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน	ตลอดจนแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนชนบทอีสาน

  Study and analysis of settlement history of the 

northeastern community; factors affecting settlement, location 

selection, settlement patterns from the past to the present; study 

of northeastern arts and cultures and the future changing trends

for sustainable development of the northeastern community

 1102 421  ภูมิศาสตร์เมือง  2(2-0-4)

  Urban Geography

	 	 หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	และวิวัฒนาการความรู้ทางด้าน

ภูมิศาสตร์	ภูมศิาสตร์ภมูภิาค	และภูมศิาสตร์เมอืง	การวเิคราะห์ภมูปิระเทศ

ในลกัษณะต่างๆ	สาเหตกุารเกิดและความเปลีย่นแปลง	ศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 ปัจจัยที่มีผลต่อการต้ัง

ถิน่ฐานและการเตบิโตของเมอืง	โครงสร้างและการใช้ประโยชน์ท่ีดนิภายใน

เมืองมีความเข้าใจในการใช้แผนที่เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ	 ในเชิง

พื้นที่

  Principles, concepts, theories and evolution in 

geographical knowledge, regional geography and urban  

geography; analysis of various topographical types, causes and 

changes; study of the relation between human and the physical 

environment;	factors	that	influence	urban	settlement	and	growth;	

structures and land use in cities; understanding the use of maps 

to describe spatial phenomena

 1102 425  การอนุรักษ์เมืองและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5)

  Urban and Environmental Conservation

	 	 ความส�าคัญ	หลักการ	แนวความคิด	กระบวนการ	เทคนิค

และวธิกีารอนรุกัษ์ชมุชนเมอืงและสภาพแวดล้อม	หลกัการประเมนิคณุค่า

องค์ประกอบของเมืองและสภาพแวดล้อม	 การออกแบบและวางผัง

โครงการอนุรักษ์เมืองและสิ่งแวดล้อม	มาตรการและกฎหมาย	องค์กรที่

เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมืองและสิ่งแวดล้อม

	 	 Significance,	 principles,	 concepts,	 processes,	

techniques and methods of urban and environmental conservation; 

principles for evaluation of urban and environmental elements; 

design and project planning for urban and environmental  

conservation;		measures	and	laws;	organizations	related	to	urban	

and environmental conservation

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

 1102 131  วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1  3(1-4-4)

  Materials and Construction 1

	 	 วิธีการก่อสร้าง	คุณสมบัติวัสดุ	การเลือกใช้วัสด	ุและการ

บ�ารุงรักษา	รวมทั้งปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างรายละเอียด	รอยต่อ	ส่วน

ประกอบต่างๆ	 ของอาคาร	 และการสร้างหุ่นจ�าลองเพื่อศึกษาโครงสร้าง

อาคารไม้ผสมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก

  Construction methods,material properties,  

material selection and maintenance; practices of construction 

drawings, details, joints and building components; building 

models	for	studying	small-sized	wood	and	reinforced	concrete	

buildings

 1102 231  วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2  4(1-6-5)

  Materials and Construction 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 131 วสัดแุละวธิกีารก่อสร้าง 1

Prerequisite : 1102 131 Materials and

  Construction 1

	 	 วิธีการก่อสร้าง	คุณสมบัติวัสดุ	การเลือกใช้วัสด	ุและการ

บ�ารงุรกัษา	รวมทัง้ปฏบัิติการเขียนแบบก่อสร้าง	รายการประกอบแบบ	แบบ

ขยายรอยต่อและส่วนประกอบต่างๆ	ของอาคาร	และสร้างหุ่นจ�าลองเพื่อ 

ศึกษาโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 โครงสร้างเหล็กส�าหรับอาคาร

ขนาดเล็กถึงกลาง

  Construction methods,material properties,  

material selection and maintenance; practices of construction 

drawing, design details, enlarged diagrams of joints and  

different building components; building models for studying 

small-	to	medium-sized	reinforced	concrete	buildings	and	steel	

structures

 1102 232  ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  3(1-4-4)

  Introduction to Environmental and Landscape

  Architecture

	 	 หลักการขั้นพื้นฐาน	 ความหมาย	 ขอบข่ายงานด้านภูม ิ

สถาปัตยกรรม	 และหลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

ศึกษาประวัติ	 แนวคิดและรูปแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมในภูมิภาคต่างๆ

ของโลก	ฝึกปฏิบัติกระบวนการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	การออกแบบ

งานภูมิสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ	การออกแบบวัสดุพืชพรรณ	องค์

ประกอบและการจัดองค์ประกอบในงานภูมิสถาปัตยกรรม
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  Basic principles, meanings, scopes of work in 

landscape architecture and basic principles in environmental 

management; study of history, concepts and styles of landscape 

architecture in various regions of the world; practices of  

landscape architecture design process, design of various types 

of landscape architecture design, plant material design, elements 

and composition of landscape architecture

 1102 331  การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและ 3(2-2-5)

  โครงสร้างพื้นฐาน

  Land Use and Infra-Structures Planning

	 	 การจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 โครงสร้างพ้ืนฐานของ

เมืองและความต้องการในการใช้ที่ดินของเมืองและชนบท	 เพื่อเป็นข้อมูล

ในการวางผังเมืองและชุมชน	 ที่สัมพันธ์กับบริการสาธารณะ	 เพื่อการ

วางแผนการใช้ที่ดินสอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

	 	 Classification	 of	 land	use,	 urban	 infrastructures	

and needs for urban and rural land use as information for urban 

and community planning in accordance with public services for 

land use planning that is correlated to urban infrastructures

 1102 332  วัสดุและวิธีการก่อสร้างส�าหรับสถาปัตยกรรม 2(2-0-4)

  ผังเมือง

  Materials and Construction for Urban Design

	 	 เรียนรู ้เนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุและวิธีการก่อสร้างในงาน

สถาปัตยกรรมผังเมืองวัสดุในงานระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	 รูปแบบ

มาตรฐานการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมผังเมือง	 โดยใช้กระบวนการ

ศึกษาค้นคว้า	 การรับฟังการบรรยาย	 และศึกษาดูงานตัวอย่างวัสดุจริง

พร้อมการใช้งานและการตดิตัง้ตามมาตรฐาน	เพือ่ให้	เกดิความรู้ความเข้าใจ

ในคณุสมบตัแิละข้อจ�ากดัของการน�าวสัดไุปใช้ในงานออกแบบชมุชนเมอืง	

อย่างถูกต้องเหมาะสม

  Study of materials and construction methods in 

urban architecture; materials in buildings’ system, different 

infrastructures; construction standards in urban architecture 

based on study and research, lectures, and study trips to observe 

real	 ready-to-use	materials,	 and	 standard	 installation	 for	 

knowledge and understanding of properties and limitations in 

the proper and appropriate use of materials in urban design

 1102 333 คอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตยกรรมผังเมือง 1  3(2-2-5)

  Computer for Urban Design 1

	 	 ทฤษฎี	 หลักการและปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรม

และสถาปัตยกรรมผังเมือง	การเขียนแบบก่อสร้างและการน�าสนอผลงาน	

ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์�าหรับการออกแบบและเขียนแบบเพือ่การน�า

เสนอผลงานทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมืองทั้ง	2	มิติ	และ	

3	มิติ	เทคนิคและสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับค�าสั่งการเขียนแบบ	การใช้ฐานข้อมูล

ภายนอก	 การใช้งานโปรแกรมผ่านอินเทอร์เน็ต	 การแสดงผลงาน 

บนกระดาษ	และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  Theories, principles and practices of architectural 

drawing and urban architectural drawing; construction drawing 

and presentation using computer aided design software for 

presentation	of	two-	and	three-dimensional	architectural	work;	

techniques and items worth learning related to drawing orders, 

use of external databases, use of Internet programs, paper  

rendering, and electronics media

 1102 334  คอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตยกรรมผังเมือง2  3(2-2-5)

  Computer for Urban Design 2

	 	 หลักการและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง	 การวิเคราะห์	 และ

การน�าเสนอผลงาน	ทั้งในรูปแบบงานสองมิติในการน�าเสนอแผนที่	การท�า

แผนภูมิ	 การแสดงแบบ	และงานสามมิติในการสร้างหุ่นจ�าลอง	 การสร้าง

ภาพเหตุการณ์จ�าลอง	 เพื่อวิเคราะห์รูปร่างและรูปทรงในงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมผงัเมอืงการน�าเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมผงัเมอืง

ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

  Principles and application of computer and  

computer programs for urban architecture; analysis and  

presentation in two dimensions for maps, graphs, drawings and 

in	three	dimensions	for	models,	animations	to	analyze	shapes	

and forms in urban architecture; presentation of urban  

architecture design in moving pictures

 1102 335  หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  2(2-0-4)

  Principles of Urban Environmental Management

	 	 หลกัการและแนวคดิด้านการจัดการสิง่แวดล้อม	พฒันาการ

และกระบวนการของเมอืงและปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีม่ผีลกระทบสิง่

แวดล้อม	วธีิการพืน้ฐาน	เคร่ืองมอืทางด้านกฎหมายและการสร้างแรงจูงใจ	

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 มาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับการออกแบบและวางผังเมืองและชุมชน	 เน้นโครงการขนาดใหญ่	

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม	 การจัดการวางงานระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	 ของเสีย	 แหล่งน�้า	 รวมท้ังพื้นท่ีเปิดโล่ง	

พื้นที่สีเขียวส�าหรับเมือง

  Principles and concepts of environmental  

management; development and urban processes; natural  

phenomena affecting the environment; fundamental methods; 

legal instruments and creation of motivation; environmental 

impact assess environmental management standards for urban 
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and environmental management standards for urban and 

community design and planning with an emphasis on big 

projects, especially those related to industrial estates;  

management of laying public infrastructures and utilities, wastes, 

water resources, including urban open spaces and green areas

 1102 432  การวางแผนระบบขนส่งเมือง  3(2-2-5)

  Urban Transportation System Planning

	 	 ระบบการขนส่งและความสมัพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ของเมอืงการคาดประมาณอปุสงค์ของการขนส่งหลกัการแนวความคดิและ

วิธีการในการออกแบบและวางผังระบบการขนส่งของเมือง

  Transportation systems and relationships with 

urban land use; estimation of transportation demand; principles, 

concepts, and methods of urban transportation system design 

and planning

 1102 433  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์เมือง  3(2-2-5)

  Geographic Information System for Urban Analysis

	 	 หลักการแนวคิดของระบบภูมิสารสนเทศ	การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศภูมิศาสตร	์ในการวิเคราะห์สภาพทางกายภาพและแสดงผลข้อมูล

เชงิพืน้ที	่ตลอดจนการประยกุต์ใช้ในงานผงัเมอืงและงานออกแบบชมุชนเมอืง

  Principles and concepts of geographical  

information system; use of geographical information technology 

for analysis of physical conditions and representation of areal 

data; its application in urban planning and urban design

  กลุ่มวิชาสนับสนุน

 1102 141  ประวัติศาสตร์ศิลป์  2(2-0-4)

  History of Art

	 	 ประวัติศาสตร์	 และพัฒนาการของปรัชญา	แนวความคิด

ทางศิลปะตะวันออก	และตะวันตก	ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์	 จนถึง

สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม

  History and philosophical development; concepts 

of	eastern	and	western	arts	 from	pre-historic	period	until	 the	

industrial revolution period

 1102 241 เทคโนโลยีอาคาร 1  2(2-0-4)

  Building Technology 1

	 	 งานระบบและเทคโนโลยีประกอบอาคารพักอาศัย	อาคาร

สาธารณะขนาดเล็กและกลาง	 ถึงประเภท	 ชนิด	 คุณสมบัติ	 กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง	ตลอดจนการน�าไปใช้ประกอบอาคาร	ครอบคลุมถึงระบบไฟฟ้า

ก�าลัง	ไฟฟ้าแสงสว่าง	ระบบประปาสุขาภิบาล	ระบบป้องกันอัคคีภัย	ระบบ

ปรับอากาศ	และระบบขนส่งทางดิ่ง

  Residential buildings’ systems and technologies; 

small-	 and	medium-sized	public	buildings;	 types,	properties,	

relevant laws; application in buildings, covering electrical 

power	system,	 lighting,	waterworks	and	sanitary	system,	fire	

prevention,	air-conditioning,	and	elevation	system

 1102 242  ความแข็งแรงของวัสดุ  2(2-0-4)

  Strength of Materials

	 	 พฤติกรรมของวัสดุเนื่องจากการกระท�าของแรงหรือน�้า

ระหว่างแรงภายนอกท่ีกระท�ากับวัตถุกับแรงภายในและการเปลี่ยนแปลง

รปูร่างของวตัถนุัน้	นอกจากนีย้งัศกึษาการกระจายของแรงต้านทานภายใน

เพือ่หาแรงภายในเลก็ๆ	ทีแ่ต่ละจดุของหน้าตดั	เป็นพืน้ฐานในการออกแบบ

ขนาดของชิน้ส่วนของโครงสร้าง	เพือ่ให้รบัแรงท่ีต้องการได้อย่างปลอดภยั

และประหยัด

  Materials’ behaviors when subjected to forces or 

loads under different control conditions; study of the relationship 

between external forces that exert on materials and internal 

forces, and physical changes under those forces; study of the 

distribution	 of	 internal	 reaction	 forces	 in	 order	 to	 find	 small	 

internal force at each point on the cross section as the basis for 

designing structural portions to receive the required loads 

safely and economically

 1102 243  โครงสร้างอาคาร 1  2(2-0-4)

  Building Structure 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 242 ความแขง็แรงของวสัดุ

Prerequisite : 1102 242 Strength of Materials

	 	 ทฤษฎี	 ประเภทโครงสร้างเบ้ืองต้น	ตลอดจนการถ่ายน�้า

หนกับรรทกุสูโ่ครงสร้าง	การวเิคราะห์เสถยีรภาพ	แรงภายในและการศกึษา

การเสียรูปของโครงสร้าง

  Theories, fundamental structural types including 

the transferring of pay loads on the building structure; analysis 

of stability; internal forces; and study of structural deformation

 1102 343 โครงสร้างอาคาร 2  2(2-0-4)

  Building Structure 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 243 โครงสร้างอาคาร 1

Prerequisite : 1102 243 Building Structure 1

	 	 ทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างเบ้ืองต้น	 ทฤษฎีและการ

ออกแบบคาน	พื้น	เสา	ฐานรากของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	ทฤษฎี

และการออกแบบคาน	 เสาแป	 จันทัน	 และโครงหลังคาถักของโครงสร้าง

เหล็ก	 เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงสร ้างสู ่การออกแบบ

สถาปัตยกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงสร้างสู ่การออกแบบ

สถาปัตยกรรม
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  Fundamental design theories, theories and  

design	of	beams,	floors,	columns,	footing	of	reinforced	concrete	 

structures; theories and design of beams, purlins, girders, 

trusses of steel structures for analysis and synthesis of structures 

for architectural design

 1102 344  ปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการ 3(2-2-5)

  สิ่งแวดล้อมเมือง

  Urban Environmental Management and

  Design Studio

	 	 การฝ ึกปฏิบัติการออกแบบวางผังชุมชนเมืองด ้าน 

สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยหลักการและแนวคิดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	

มาตรฐานด้านการจดัการสิง่แวดล้อม	หลกัการด้านการประเมนิผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่เน้นโครงการขนาดใหญ่ภายในเมือง	นิคมอุตสาหกรรม	การ

จัดการวางงานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	ของเสีย	แหล่งน�้า	

รวมทั้งพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สีเขียวส�าหรับเมือง

  Practices of urban environmental design and  

planning based on the principles and concepts of environmental 

management; environmental management standards; principles 

of environmental impact assessment with an emphasis on big 

projects, industrial estates; management of public infrastructures 

and utilities, wastes, water resources, including urban open 

spaces and urban green areas

 1102 443  เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  3(2-2-5)

  Housing and Real Estate Development

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	และองค์ประกอบของงานเคหการ	การจัด

ท�าและการจัดการโครงการด้านเคหการของภาครัฐ	 และการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ของเอกชน	การศึกษา	ส�ารวจ	และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ

จัดท�าโครงการ

  Concepts, theories and elements of housing; 

project management and implementation for public housing and 

private real estate development; study, survey and analysis of 

data for these projects

 1102 444  ปฏิบัติการวางผังเมือง  4(2-6-6)

  Urban Planning Studio

	 	 หลักการและแนวคิดมุมมองในการวางแผน	แนวทางการ

วางแผนภาคและแผนเมืองในทางทฤษฎี	 วิธีการ	 เทคนิคในการวิเคราะห์

เพื่อการวางแผน	 และปฏิบัติการผังเมืองโดยมุ่งสู่การบูรณาการการวาง

ผังเมือง	ของท้องถิ่น	ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในระดับต่างๆ	การรวบรวม

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดวิสัยทัศน์และทางเลือก

ในการพัฒนา	การวางผังเมืองในพื้นที่	และน�าไปปฏิบัติ

  Principles and design concept for planning,  

theoretical guidelines for urban and regional planning; methods 

and analytical techniques for planning; implementation in urban 

planning with local integration of local urban planning that  

connects to different levels of development plans; data collection, 

management and analysis that lead to formulation of vision, 

alternatives for development, areal urban planning and  

implementation

 1102 544  การวิจัยทางสถาปัตยกรรมผังเมือง  3(3-0-6)

  Research in Urban Design

เงื่อนไขของรายวิชา : 1102 416 ปฏิบัติการออกแบบ

  สถาปัตยกรรมผังเมือง 2

Prerequisite : 1102 416 Urban Design 

  Studio 2

	 	 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางมนุษยศาสตร์	 เพื่อวิจัย

ปัญหาทางสถาปัตยกรรมผังเมอืง	ซึง่นสิติเลอืกเป็นหัวข้อวิทยานพินธ์	และ

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์

	 	 Scientific	 and	 humanity	 research	 for	 urban	 

architecture problems selected as the student’s thesis and  

approved by the thesis committee

  กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ

 1102 351  การประมาณราคาและการจัดการโครงการ 3(3-0-6)

  สถาปัตยกรรมผังเมือง

  Cost Estimation and Project Management for

  Urban Design

	 	 ศกึษาวิธีการการประมาณราคางานก่อสร้างและเรียนรูก้าร

บรหิารจดัการโครงการออกแบบชมุชนเมอืง	ท้ังในพืน้ทีข่นาดเลก็ไปจนพืน้ที่

ขนาดใหญ่ระดับย่านของเมือง	 โดยการศึกษาวิธีการประมาณราคาและ

ทดลองท�าตวัอย่างการประมาณราคา	และจ�าาลองรปูแบบการบรหิารจดัการ

ผ่านการท�าโครงการออกแบบชมุชนเมอืง	เพือ่ให้สามารถน�าาไปประยกุต์ใช้

ในการออกแบบชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Study of construction cost estimation method and 

construction management in urban design projects both for small 

to big urban areas through the study of cost estimation,  

experimenting on cost estimation, and imitating management 

patterns	 through	urban	design	projects	 in	 order	 to	 efficiently	

apply in urban design
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 1102 452  การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง  3(2-2-5)

  Professional Practice in Urban Design

เงื่อนไขของรายวิชา :  1102 415 ปฏิบัติการออกแบบ

  สถาปัตยกรรมผังเมือง 1

Prerequisit  :  1102 415 Urban Design 

  Studio 1

	 	 บทบาทความรับผิดชอบ	 จรรยาบรรณ	 กฎหมาย	 และ

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง	

ฝึกงานวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองกับหน่วยงาน	และ

นักวิชาชีพที่คณะฯ	 ให้ความเห็นชอบ	 ผู้รับเข้าฝึกงานและอาจารย์ผู้รับ 

ผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินผลร่วมกัน

  Roles, responsibilities, ethics, laws and standards 

of professional practices in urban architecture design; training 

in	 urban	 architecture	 design	with	 organizations	 and	 the	 

professionals approved by the faculty; trainers and responsible 

faculty members collaboratively evaluate the training’s result

 1102 552  การน�างานออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 3(3-0-6)

  ไปปฏิบัติ

  Urban Design Implementation

	 	 ศกึษาหลกัการ	กระบวนการ	ตัง้แต่ขัน้ตอนการจัดทพแผน	

การออกแบบ	มาตรการและการน�างานออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองไป

สู่การปฏิบัติของโครงการพัฒนาเมืองในลักษณะ	และขนาดต่างๆ	 รวมถึง

การควบคุม	ติดตามและประเมินผล	การด�าเนินงานโครงการ	โดยท�าความ

เข้าใจบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 การประสานงาน	 การแบ่งระยะเวลา

ด�าเนินการ	และการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้โครงการน�าไปสู่การปฏิบัติ

จริง

  Study of the principles and processes from  

planning, design, measures, and practices of urban architecture 

design in urban development projects in different characteristics 

and	sizes;	control,	monitor,	and	evaluate	project	implementation	

by	understanding	the	roles	of	relevant	organizations;	coordination	

of work, allocation of time and budget for real practices




