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       วิชาศึกษาท่ัวไป 
 

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนท่ี 1 
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา  3 (3-0-6) 
TU 100 Civic Engagement 
 ปลูกฝังจิตสํานึก บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก ผ่าน
กระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดทําโครงการ
รณรงค ์เพ่ือให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นท่ีสนใจ  
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen.  
This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and field 
study outings.  Students are required to organise a campaign to raise awareness or bring about change in 
an area of their interest.   
 
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย  3 (3-0-6) 
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World  
 ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีสําคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลท่ีได้รับความสนใจ 
เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนท่ีสัมพันธ์กันท้ังโลก มีจิตสํานึกสากล (GLOBAL MINDSET) 
สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางข้ึน 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms 
of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, theories and 
principles of social science research via discussion and raising examples of situations or people of interest.   
The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand the complexity of global 
interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a 
new, broader worldview. 
 
หมวดมนุษยศาสตร์  (Humanities) 
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 (3-0-6) 
TU 102 Social Life Skills 
 การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซ่ึงเป็นทักษะสําคัญท่ีจะ
ช่วยให้ประสบความสําเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการจัดการ
ความเครียด การสร้างความม่ันคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเม่ือเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และ
สังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซ้ึงในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับ
มนุษย์ ในแขนงต่างๆ ท้ังทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which is 
considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their 
ability in physical health care to manage stress, build emotional security, understand themselves and 
adapt to psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of 
aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different fields, 
namely visual arts, music, performing arts and architecture.   



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



มธ. 106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
TU 106 Creativity and Communication 
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสําคัญ และการสื่อสารความคิดดังกล่าว
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ท้ังในระดับบุคคล องค์กร และสังคม 
 Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental 
contexts, at personal, organisational and social levels 

 
 

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนท่ี 2 
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ 

สผ.  163  ประวัติศาสตร์ศิลปะ      3(3 – 0 – 6) 
AP   163  History of Art 
 วิวัฒนาการศิลปะทั้งตะวันตกและตะวันออก โดยเน้นช่วงเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปแบบท่ีสําคัญทาง
ศิลปะ  ศึกษาถึงปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อรูปแบบของศิลปะในภูมิภาคต่าง ๆ  รวมถึงศิลปะยุโรปและ
เอเชียตะวันตก เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

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

 
หมวดสังคมศาสตร์ 

สผ.  164  เศรษฐศาสตร์สําหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง    3(3 – 0 – 6) 
AP   164  Economics of Built Environment  
   แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์  ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในเชิงกายภาพปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ความรู้เร่ืองเศรษฐศาสตร์จุลภาคกับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการการออกแบบส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง และการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และความรู้เร่ืองเศรษฐศาสตร์มหภาคและสภาพท่ัวไปของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันท่ีมี
ผลกระทบต่อการลงทุนและพัฒนาโครงการ 

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

 
หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

สผ.  162   ฟิสิกส์ประยุกต์สําหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง    3(2 – 2 – 5) 
AP   162   Applied Physics for Built Environment  

  หลักการและปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ีจําเป็นในการประยุกต์กับสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  นิยามของอนุภาคและ
วัตถุแข็งเกร็ง   ปรากฏการณ์ของมวลตามกฎของนิวตัน สมดุลตามแนวแรง พ้ืนฐานเกี่ยวกับงาน พลังงานศักย์ พลังงานจลน์
และสปริงเพ่ืออธิบายวัตถุท่ีอยู่นิ่งและเคลื่อนท่ี  และเพ่ือการออกแบบโครงสร้างอาคาร อุณหพลศาสตร์เบื้องต้นเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานของการไหลของอากาศและการถ่ายเทความร้อน กฏก๊าซในอุดมคติ และการผสมของก๊าซและไอน้ํา เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
สําหรับไซโครเมทริกซ์   คุณสมบัติของคลื่นเสียงเพ่ือการออกแบบการป้องกันและเพ่ิมระดับเสียงสู่อาคาร คุณสมบัติของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสงและคลื่นความร้อน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบกระจกอาคาร  

Relevant theories and experiments on built environment application include definition of particles 
and rigid bodies, Newton’s mass laws, balance of forces, work, potential and kinetic energy and spring to 



help explain the static and dynamics of rigid bodies and design building structures; thermodynamics as 
backgrounds of air flow and heat transfer in built environment; the ideal gas law and air-vapor mixture as 
basics of psychrometric; the properties of sound wave for the design of sound protection and amplification; 
and the properties of electromagnetic waves including light and heat to be the basic considerations of 
fenestration designs. 

 
วิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสาขา 
 

สถ.  101 การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปัตยกรรม  3(1 – 4 – 4) 
AR   101 Architectural Graphics and Presentation 
 วิธีการเขียนแบบ และแสดงแบบตามมาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ โดยให้เรียนรู้จากการฝึกหัดจากแบบ
ตัวอย่างจริง การฝึกการเขียนรูปไอโซเมตริก การเขียนทัศนียภาพต่าง ๆ การเขียนภาพฉายการเขียนแบบก่อสร้าง แปลน รูป
ด้าน  รูปตัด  การเขียนลายเส้น การฝึกการเขียนภาพด้วยดินสอ ตลอดจนการฝึกการใช้สื่อการแสดง อ่ืน ๆ ในการจําลอง
สภาพการณ์จริงและสมมติ โดยปฏิบัติการในและนอกสถานท่ีเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแสดงออกในงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมทําแบบจําลองรูปทรงและสถาปัตยกรรม 
 Drawing techniques such as isometric drawing, shade and shadow projection, orthographic 
projection, and methods of professional construction drafting technique are emphasized. The course also 
explores presentation techniques using various mediums such as pencils, ink, watercolour and poster 
colour, including simulation techniques, in both on and off campus training. 
 
สถ.  102 ทัศนาการศึกษาและนิเทศทางสถาปัตยกรรม       3(1 – 4 – 4) 
AR   102 Visual Studies and Communication in Architecture 
 มูลฐานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยการฝึกจินตนาการและการถ่ายทอด ฝึกการจัดองค์ประกอบในงาน
ออกแบบ 2 มิติและหลายมิติ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงและที่ว่าง การใช้สี พ้ืนผิวและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของวัสดุท่ีใช้ศึกษา 
เพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการตามหลักสุนทรียภาพและสื่อความหมายตามท่ีต้องการท้ังของผู้ออกแบบและ
ของผู้รับรู้ โดยคํานึงถึงบริบทหรือสภาพแวดล้อมข้างเคียงท่ีเกี่ยวข้องด้วยการใช้สื่อและวิธีการแสดงท่ีหลากหลายอย่าง
เหมาะสม 

Fundamentals of visual arts in both two and multiple dimensions, using various techniques such 
as collage, arrangement of voids and spaces, and combination of colours, textures and materials to bring 
forth the desired effects. The course emphasizes on basic skills and understanding of contextual analysis 
through multiple medias and presentations. 
 
สถ. 103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก 3(3 – 0 – 6) 
AR  103 History of World Architecture 
  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม และความเป็นเมืองท่ีสําคัญในภูมิภาค ต่าง ๆ ท้ังโลกตะวันตกและ
โลกตะวันออก รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอิทธิพล
ทางความเชื่อ วัฒนธรรม สังคม การเมืองการปกครอง และวิทยาการท่ีมีต่อรูปแบบและพัฒนาการทางโครงสร้างและวิธีการ
ก่อสร้าง พร้อมการวิเคราะห์แบบอย่างสถาปัตยกรรมเด่น ๆ  ตลอดจนแนวคิดของสถาปนิกในการออกแบบสถาปัตยกรรม ต้ังแต่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

Introduction to the history of Architecture and Urbanism from prehistoric to the contemporary.  
This course explores the various ways in which architecture reflects and shapes social, be selected and 
analyzed as case studies. Furthermore, innovations and change in architectural concepts, technologies, 
and construction techniques will be examined. 



 
สถ. 104 ภาษาอังกฤษสําหรับสถาปัตยกรรม 3(1 – 4 – 4) 
AR 104 English for Architecture 
  เ พ่ิ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ่ า น แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ข้ อ ค ว า มภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ท่ี มี ค ว า ม ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น ขอ ง 
รูปประโยค และคําภาษาอังกฤษสําหรับสถาปัตยกรรมในสายวิชาต่าง ๆ ฝึกหัดการอ่านให้เข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ 
ท่ีมีความยาว 750-1000 คํา และท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรม รวมท้ังฝึกหัดการเขียนความเรียงด้วยคําภาษาอังกฤษ
สําหรับสถาปัตยกรรม 
  An advanced course aimed at developing students’ English skills. Students are required to have 
more practice in reading more complex passages of 750 – 1000 words related to architecture and in 
writing various types of essays using technical terms in architecture. 
 
สถ. 205 การส่ือสารเพ่ือการออกแบบ 3(1 – 4 – 4) 
AR  205 Design Communication 
 พัฒนาทักษะกระบวนการคิด สังเกตและต้ังคําถามเพ่ือสามารถกําหนดวัตถุประสงค์ และออกแบบระเบียบวิธีการ
สืบค้น คัดกรอง แปลง และนําเสนอข้อมูล รวมท้ังเรียนรู้เทคนิคการนําเสนอและการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ และทักษะภาษาด้าน
การออกแบบ สําหรับการสื่อสารทางสถาปัตยกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  This course aims to develop students’ analytical thinking skills by developing their skills in 
observation, inquiry, and representation. This will enable students to better construct objectives and the 
methodology needed to investigate, evaluate, translate and present information. By exploring different 
presentation techniques, familiarizing themselves with a variety of media as well as acquiring new design 
vocabularies, students will learn how to effectively communicate in the field of architecture. 

 
 

กลุ่มวิชาหลัก 
กลุ่มวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
สถ. 213 ทฤษฎีและแนวความคิดสถาปัตยกรรม 1 3(3 – 0 – 6) 
AR  213 Architectural Theory and Concept 1 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สถ. 103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก   
 ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมจากอดีตสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงการเกิดข้ึนและสิ้นสุดลงของสถาปัตยกรรมในยุคโม
เดิร์น โดยเร่ิมจากทฤษฏีการกําเนิดรูปทรงเรขาคณิตท่ีมีผลต่อแนวคิดและสุนทรียภาพในการออกแบบ การเปลี่ยนแปลง
สถาปัตยกรรมและงานศิลปะในยุคปฎิวัติอุตสาหกรรม การเกิดข้ึนของสถาปัตยกรรม      โมเดิร์น สุนทรียภาพจักรกลต่องาน
สถาปัตยกรรม แนวคิดสถาปัตยกรรมและเมืองในอุดมคติ ความล้มเหลวและจุดสิ้นสุดของสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น 

Analysis of architectural theories and concepts that emerged from the past up to the Industrial 
Revolution period to the end of Modernism. The issues to be explored are concepts of geometry theory 
that changed the idea, perception and appreciation of architecture and art form, the development of 
architecture during the Industrial Revolution that lead to the realization of modern architecture, machine 
aesthetics in architecture, the concept of Utopia, and the failures to the end of modernism on 
architecture and design. 
 
 
 
 
 
 



สถ. 215 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 6 (1–10–7) 
 AR  215 Architectural Design 1 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สถ. 102  ทัศนาการศึกษาและนิเทศทางสถาปัตยกรรม 
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันพ้ืนฐาน โดยเริ่มต้นจากการฝึกหัดวิเคราะห์ท่ีมาของงานสถาปัตยกรรม ผ่าน
กรณีศึกษาโครงการสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก  ทําความเข้าใจองค์ประกอบพ้ืนฐานของงานสถาปัตยกรรม ในแนวคิดเร่ือง
ท่ีว่าง ทางสัญจร ลักษณะปิดล้อม โครงสร้าง เน้นกระบวนการสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในการออกแบบ โดยคํานึงถึง
ความสัมพันธ์ทางสถาปัตยกรรมระหว่าง ท่ีว่าง รูปทรง การใช้สอย ทําเลท่ีต้ัง สุนทรียภาพ พร้อมกับบูรณาการกับความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี สภาวะน่าสบาย โดยผ่านกระบวนการคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

The fundamental architectural design studio emphasizes on skill of both analysis and synthesis 
as well as their applications to an architectural design process. Subject to be studied incorporates 
architectural analysis from case study of its systems and tectonics of architectural design by considering 
elements in architecture, space, circulation, enclosure, and structure. This course focuses on the 
invention of architectural, space, form, programs, site-context, and aesthetic. Furthermore, this course 
offers the integration of architectural knowledge of technology and environmental design technology in 
order to enhance students’ rigorous architectural design process. 
 
 

สถ. 216 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2   6 (1–10–7) 
AR  216 Architectural Design 2 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สถ. 215 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมต่อเนื่อง ฝึกการออกแบบอาคารท่ีมีคุณลักษณะซับซ้อนท่ีมากข้ึน โดยเกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้งานท่ีหลากหลายและในบริบทท่ีหลากมิติท้ังธรรมชาติและ ชุมชนเมือง ผ่านสถาปัตยกรรมสาธารณะขนาดเล็ก การเรียน
มุ่งเน้นพัฒนาการทางกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนาม บูรณาการกับองค์ความรู้พ้ืนฐานทาง
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ีได้เรียนมาในภาคแรก ผนวกกับองค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการออกแบบสถาปัตยกรรมสาธารณะขนาดเล็ก 
อันได้แก่ ระบบโครงสร้าง งานระบบอาคาร สภาวะน่าสบาย และข้อกฎหมาย เป็นต้น เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การ
ออกแบบ และงานสถาปัตยกรรม  

The continuation of practiceexploring a practice ofbuilding design in the more complex 
conditions that are related to various types of users in natural and/or urban context through the theme of 
small-scale public building. The study emphasizes on development of thinking and working process 
incorporated with skills of analysis and synthesis of data collected from a field work. It equally focuses on 
the intelligent integration of fundamental architectural knowledge that are programmatic, spatial, 
environmental, structural and material factors including concerns of regulation  in order to enhance 
students’ rigorous design process. 

 
สถ.  311 วิธีออกแบบสถาปัตยกรรม 3 (3 – 0 – 6) 
AR   311 Architectural Design Method 
 ทําความเข้าใจกับภาระงานต่าง ๆ ตามข้ันตอนต่าง ๆ ในกระบวนการออกแบบ แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
สร้างสรรค์ในงานออกแบบ กระบวนการแปลงแนวความคิดเชิงนามธรรมเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม กระบวนการออกแบบท่ี
เน้นการกําหนดแนวความคิดและการกําหนดปัญหาให้ชัดเจน เพ่ือการสร้างสรรค์งานออกแบบท่ีเป็นการแก้ปัญหา โดยการ
ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับท่ีต้ังและโครงการท่ีจะออกแบบ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผล การจัดทํา
รายละเอียดโครงการ (programming) สําหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม โดยคํานึงถึงรายละเอียดด้านวัตถุประสงค์ 
สภาพแวดล้อม กิจกรรม ระบบอาคาร และทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึงการกําหนดงบประมาณของโครงการ 

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



analysis, synthesis and evaluation of related information regarding site and prospective project, an 
architectural program would be formulated as ultimately employed in the following process of 
architectural design.  It covers programs regarding objectives, environment, activities, building systems and 
resources which include related budget of project. 
 
สถ. 313 ทฤษฎีและแนวความคิดสถาปัตยกรรม 2 3 (3 – 0 – 6) 
AR  313 Architectural Theory and Concept 2 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สถ. 213 ทฤษฎีและแนวความคิดสถาปัตยกรรม 1 
 ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมในยุคโพสต์โมเดิร์น อิทธิพลจากยุคอาณานิคม และหลังอาณานิคม รวมทั้งประเด็นท่ี
สมควรศึกษาในสภาวะของสังคมร่วมสมัยในบริบทท้ังของตะวันตกและตะวันออก ได้แก่ พัฒนาการของศิลปะและสถาปัตยกรรม
ยุคโพสต์โมเดิร์น ทฤษฎีโครงสร้างและหลังโครงสร้างนิยมท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการและแนวคิดทางสถาปัตยกรรม แนวความคิด
และสถาปัตยกรรมดีคอนสตรักชัน สถาปัตยกรรมนีโอโมเดิร์น สถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากยุคอาณานิคม และหลังอาณา
นิคม สถาปัตยกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์และบริโภคนิยม ปัญหาเอกลักษณ์สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมย่ังยืน และแนวทาง
เลือกอ่ืน ๆ  เป็นต้น โดยมุ่งเน้นท่ีแนวคิด พัฒนาการทางความคิด และเงื่อนไขท่ีทําให้เกิดทฤษฎีและแนวความคิดนั้น ๆ 

Analysis of architectural theories, concepts and pratices in the periods of Post-modernism, the 
influences of Colonialism, and Post – Colonialism as well as contemporary  issues which  influence upon 
transformation of architectural thought and practice.   in the region of both Western and Eastern The 
development of Post-modern art and architecture, Structuralism and Post Structuralism, Neo-modern 
architecture,  the influences of Colonial-and-Post-colonial architecture, architecture in the age of 
globalization and consumerism, problems concerning identity in architecture, sustainable architecture, 
urban theory and alternative architectural theory and concept. The study emphasizes on thought, 
development of thought and phenomena that  generate those theories and concepts. 
 
สถ. 315 การออกแบบสถาปัตยกรรม  3   6 (1–10–7) 
AR  315 Architectural Design 3  
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สถ. 216 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
                   ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมต่อเนื่องจากสาระท่ีได้ศึกษาในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 ฝึกการ
ออกแบบท่ีมีคุณลักษณะซับซ้อนท่ีมากข้ึน โดยเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานท่ีหลากหลายในบริบทท่ีหลากมิติและเงื่อนไข อันได้แก่ 
สังคม เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบทร่วมสมัย ผ่านสถาปัตยกรรม
สาธารณะขนาดกลาง การเรียนเน้นพัฒนาการทางกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนาม บูรณาการกับ
องค์ความรู้พ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมท่ีได้เรียนมาท้ังหมด ผนวกกับองค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการออกแบบสถาปัตยกรรมสาธารณะ
ขนาดกลาง อันได้แก่ การจัดทํารายละเอียดโครงการ ระบบโครงสร้าง งานระบบอาคาร สภาวะน่าสบาย และข้อกฎหมาย เป็นต้น 
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การออกแบบ และงานสถาปัตยกรรม 

The continuation of practice from  AR 216as a comprehensive architectural design studio, 
exploring practice of design in the more complex conditions that are related to different types of users in 
varies context of social, economics, cultural and development of science and technology in 
contemporary conditions through the theme of medium-scale public building. The study emphasizes on 
development of thinking and working process incorporated with skills of analysis and synthesis of data 
collected from a field work.  It focuses on the intelligent integration of fundamental architectural 
knowledge that are programmatic, spatial, environmental, structural and material factors including 
concerns of regulation  in order to enhance students’ rigorous design process. 

 
 
 



สถ. 316 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย  6  (1 – 10 – 7) 
AR  316 Thai Architectural Design 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สถ.315 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
 บูรณาการเชิงวิเคราะห์ ในการศึกษาศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัสดุ
และเทคโนโลยีการก่อสร้าง และบริบทอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สู่การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบท 

Integrated analysis of Thai architectural wisdom including Thai ways of life, Thai culture and tradition, 
material and construction technology, as well as issues that influence upon the development of  Thai 
Architecture.  The course focuses on Contemporary Thai Architecture, that  are proper  to current context. 

 
สถ. 415 การออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ     6 (1–10–7) 
AR  415 Integrated Architectural Design 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สถ. 316 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 
    ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีความซับซ้อน  มุ่งเน้นการวิเคราะห์และการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบอาคาร
ขนาดใหญ่และอาคารสูง  โดยบูรณาการความรู้ทางสาขาอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  การก่อสร้างและ
ระบบวิศวกรรมสําหรับอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง  กฎหมายอาคาร  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงาน  การ
วางแผนทางการตลาด  และการผังเมือง  เป็นต้น 

An advanced architectural design studio emphasizes on broadening students’ understanding of 
an architectural design of large-scale and high-rise buildings.  Students examine and integrate interrelated 
fields of knowledge, such as project feasibility study, methods of construction and engineering systems for 
large-scale and high-rise buildings, building codes, environmental law, energy saving, marketing plan, and 
urban planning. 
 
สถ. 416 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง   6 (1–10–7) 
AR  416 Advanced Architectural Design   
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สถ. 415 การออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ  
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสูง ฝึกกระบวนการการออกแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีมีวิจัยเป็นพ้ืนฐาน โดย
บูรณาการองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างงานทางสถาปัตยกรรม 

Advanced architectural studio emphasizes on an architectural design-research practicing. An 
attention is given to the intelligent integration of architectural knowledge to that of interrelated 
disciplines in order to strengthen students’ rigorous architectural thinking and working process and to 
examine the operational and representational dimensions of architecture. 

 
กลุ่มวิชาวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 
สถ.  221 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 1      4 (2 – 4 – 6) 
AR   221 Materials and Construction Technology 1  
 ความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติหลักและการนําไปใช้ของวัสดุก่อสร้างพ้ืนฐานชนิดต่าง  ๆ  ศึกษา
หลักการและเทคนิคกระบวนการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้ และอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็กสําหรับบ้านพัก
อาศัย โดยลําดับตามส่วนประกอบอาคารตั้งแต่ฐานราก โครงสร้างเสาคาน งานพื้น งานผนัง ประตู หน้าต่าง บันได จนถึงหลังคา 
และงานระบบอาคารพ้ืนฐาน ได้แก่ งานไฟฟ้าและงานสุขาภิบาล เป็นต้น พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างอาคารทั้งสอง
ประเภท 

Basic construction materials regarding their backgrounds, physical characteristic, qualifications, 
and proper applications for building construction. Also basic principles and process of building 



construction will be introduced in both timber construction and reinforced concrete construction for a 
residential building. Topic lectures and drafting projects will be sequentially conducted in building 
components as followings; foundation, column & beam frame, floor, wall, door & window, stair, roof, as 
well as related building systems such as electrical and sanitary works. Exercising the drafting projects and 
assignments, students will have opportunities to learn and practice the basic skill of construction drawing 
of both types of building construction. 

 
สถ.  321 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 4 (2 – 4 – 6) 
AR   321 Materials and Construction Technology 2 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สถ. 221 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 
คุณสมบัติทางกายภาพ  และการนําไปใช้ของวัสดุคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ  หลักการและกระบวนการก่อสร้าง
อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกลาง ต้ังแต่ ฐานราก โครงสร้างเสาและคาน งานพื้น งานผนัง ประตู หน้าต่าง บันได 
จนถึงหลังคา  และงานระบบวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังศึกษาการใช้เหล็กรูปพรรณชนิดต่าง ๆ  ในบางส่วนขององค์ประกอบ
อาคาร พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 

Concrete, iron and steel structures with a strong emphasis on their physical material properties 
and their potential use in architecture. The course covers the principles of construction for reinforce 
concrete and other steel components, medium buildings.  Topic lectures and drafting projects will be 
sequentially conducted in building components as follows; foundation, column & beam frame, floor, wall, 
door & window, stair, roof, as well as their integration with other building systems.  The students also have 
opportunities to design and produce a full set of construction documents of professional quality. 
 
สถ. 421 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 4 (2 – 4 – 6) 
AR  421 Materials and Construction Technology 3 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สถ. 321 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 

     คุณสมบัติทางกายภาพ  และการนําไปใช้ของเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ  หลักการและกระบวนการก่อสร้างอาคาร
โครงสร้างเหล็ก อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่  และอาคารสูงโดยลําดับ  ต้ังแต่ ฐานราก โครงสร้างเสาและ
คาน งานพื้น งานผนัง ประตู หน้าต่าง บันได จนถึงหลังคา  และงานระบบวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ
ก่อสร้างอาคาร 

Iron and steel structures with a strong emphasis on their physical material properties and their 
potential use in architecture. The course covers the principles of construction for steel, large-scale and 
high-rise buildings.  Topic lectures and drafting projects will be sequentially conducted in building 
components as follows; foundation, column & beam frame, floor, wall, door & window, stair, roof, as well 
as their integration with other building systems.  The students will have opportunities to learn and 
practice the basic skill of construction drawing of various types of building construction. 

 
 

กลุ่มวิชาโครงสร้างอาคาร 
 

สถ. 231 โครงสร้างอาคาร 1  3 (3 – 0 – 6) 
AR  231 Building Structure 1 
 ระบบโครงสร้างเบื้องต้นสําหรับงานสถาปัตยกรรม หลักการเกี่ยวกับระบบแรง แรงตามแนวแกน แรงเฉือน และ
โมเมนต์ดัด ท่ีสัมพันธ์กับรูปร่างอาคาร วัสดุและการเสียรูปอันเนื่องจากแรง การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีกลศาสตร์วัสดุ
สําหรับองค์อาคารต่างๆ การออกแบบและการคํานวณเบื้องต้นสําหรับโครงสร้างไม้และเหล็กและการออกแบบระบบรับแรง
ทางด้านข้างเนื่องจากแรงลมและแรงแผ่นดินไหว สําหรับอาคารโครงสร้างเหล็ก  



Basic structural systems applied in architecture, the principles of force systems, axial force, shear and 
bending moment related to building shape, materials and deformation due to applied loads. The method of 
mechanics of materials for structural analysis of building elements. Basic designs and calculations of timber and 
steel structures. Lateral load-resisting systems for wind and earthquake forces for steel structure are covered. 
 
สถ.  331 โครงสร้างอาคาร 2  3 (3 – 0 – 6) 
AR   331 Building Structure 2 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สถ. 231 โครงสร้างอาคาร 1 
  ระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างผสม ซีเมนต์ วัสดุคอนกรีต พฤติกรรมขององค์อาคาร
อันเนื่องมาจาก แรงตามแนวแกน แรงเฉือน แรงดัด และแรงกระทําร่วมกัน โดยการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยแบบจําลองต่างๆ 
การคํานวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คาน พ้ืน เสา กําแพงรับน้ําหนัก ฐานราก และกําแพงกันดิน หลักการใน
การออกแบบโครงข้อแข็ง โครงสร้างทรงโค้ง โครงสร้างรูปโดม โครงสร้างเปลือกบางและระบบรับแรงด้านข้าง เนื่องจาก
แรงลม และแรงแผ่นดินไหว โดยเน้นความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุก่อสร้างและระบบโครงสร้าง 

Reinforced concrete and composite structures is the feature of this course. The following issues 
will be explored: cement and concrete materials, behavior of reinforced concrete structure under axial 
force, shear, bending moment and combined forces. Structural analysis using modelingmethods.Structural 
design ofbuilding elements: beam, slab, column, shear wall, footing and retaining wall. Various types of 
reinforced concrete structures: rigid frame, arch, dome and shell. Lateral load-resisting systems for wind 
and earthquake forces are also included. This course will carry through understanding of the relationship 
between construction materials and structural systems. 
 
กลุ่มวิชางานระบบสภาวะแวดล้อมอาคาร 

 

สถ.241 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม 1 3 (3 – 0 – 6) 
AR 241 Environmental Technology 1 

 หลักการพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม เพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์
โลกปัจจุบัน เช่น สภาวะโลกร้อน ปัญหาด้านพลังงาน การพัฒนาที่ ย่ังยืน เป็นต้น โดยจะให้ความสําคัญกับการปรับ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ร่วมกับการใช้ปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ จากระบบธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดงานออกแบบท่ี
สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและสร้างสภาวะสบายให้แก่ผู้ใช้อาคาร โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางด้าน
การถ่ายเทความร้อน ทฤษฎีด้านแสง การใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ ทฤษฎีด้านเสียง การป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือน 

Basic principles of environmental technology can contribute to design applications that are 
compatible with global contexts and challenges such as global warming, energy crisis, and sustainable 
development, etc. Microclimate modification combined with the utilization of elements from passive 
systems will be emphasized to create design solutions that correspond to climatic conditions and 
enhance occupants’ thermal comfort. This requires analysis and synthesis processes through theories 
including: heat transfer, lighting, daylighting, acoustics, and noise/vibration protection. 

 
สถ.341 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม 2 3 (3 – 0 – 6) 
AR 341 Environmental Technology 2 

 หลักการข้ันสูงทางด้านเทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือการสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารท่ีเหมาะสม และการบูรณาการร่วมกับระบบอาคารอีกท้ังยังครอบคลุมทฤษฎีทางด้าน การถ่ายเทความร้อนผ่าน
กรอบอาคาร คุณสมบัติของวัสดุ เทคนิคการป้องกันความร้อนและการวิเคราะห์การใช้พลังงานของอาคาร การใช้แสงประดิษฐ์ 
การออกแบบระบบแสงภายในอาคารโดยวิธีคํานวณ การดูดซับเสียง การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพเสียง รวมถึงการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้อาคาร 



Relying on analytical methods, advanced principles of environmental technology can contribute 
to improve indoor environment quality and foster building systems integration. This course covers 
building envelope heat transfer, material properties, heat insulation techniques and building energy 
analysis, electric light, indoor lighting design with numerical method, and good indoor acoustic design & 
practices, as well as indoor air quality control for promoting occupants’ well-being.  
 
สถ.441 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม 3 3 (3 – 0 – 6) 
AR 441 Environmental Technology 3 

การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีรองรับงานระบบวิศวกรรมสําหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ท้ังในส่วนของงาน
ระบบปรับอากาศ ระบบขนส่ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบสื่อสาร ระบบกระจายเสียง ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบผจญเพลิงไหม้และการหนีภัย ระบบควบคุมและบริหารอาคาร รวมถึง
ระบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งานอาคาร 

Architectural design supporting high-rise and large building systems includes: Heating and 
Ventilating and Air-Conditioning (HVAC), transportation, electric lighting, power electricity, communication, 
audio broadcasting, security, sanitary, fire safety, fire fighting, evacuation, and building control & 
management, as well as other systems that support proper and secure building usages and operations. 

 
กลุ่มวิชาสนับสนุนงานสถาปัตยกรรม 

 
สถ.250 ภูมิทัศน์วิจักษ์และการวางผังบริเวณ      3 (2 – 2 – 8) 
AR 250 Landscape Appreciation and Site Planning 

แนวคิดและปรัชญาของภูมิทัศน์ รวมท้ังความเข้าใจในคุณค่า ปัจจัยทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อรูปแบบของภูมิทัศน์และอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ี หลักการและกระบวนการออกแบบและวางผังบริเวณประเทศต่าง ๆ ใน
โครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการท่ีอยู่อาศัย มหาวิทยาลัย สถานนันทนาการ ฯลฯ 

Definition of landscape including the understanding of its values. Influences of natural and 
cultural factors on landscape characteristics and identities of place. The principles and processes of 
landscape design and planning involved in large-scale project, Such as residential development, campus, 
and recreational pack, etc. 

 

สถ. 351   ดิจิทอลเทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบและก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม 3 (1 – 4 – 4) 
AR  351    Digital Technologies in Architectural Design and Construction Process 

การศึกษาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประยุกต์ใช้ดิจิทอลเทคโนโลยีในงานสถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องต่อยุคสมัยเพ่ือขยาย
ขอบเขตและพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาท้ังในเชิงความคิด กระบวนการออกแบบ การก่อสร้างและประเด็นอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม 

The contemporary issues of digital technology that influence architectural design and construction 
process. This course aims to develop and extend capability both thinking and working process incorporated 
with skills of design, construction and other issues in architectural design advancement. 

 

สถ. 352 คุณค่าศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย 3 (3 – 0 – 6) 
AR 352 Thai Art and Architecture Appreciation 

พัฒนาการของสถาปัตยกรรมในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงต้ังแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
รวมท้ังสมัยปัจจุบัน ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของรูปแบบสถาปัตยกรรม อิทธิพลท่ีมาจากนอกภูมิภาค ท้ังอิทธิพล
ทางวัฒนธรรม ทางรูปแบบและวิทยาการ วิเคราะห์แบบอาคารและองค์ประกอบอาคารท่ีมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแต่



ละยุคสมัย โดยเฉพาะเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ โดยสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่และเทคโนโลยี 
ตลอดจนปรัชญาและความเชื่อ 

The evolution of art and architecture in South East Asia and Thailand from the Sukhothai and 
Rattanakosin periods to the present.  Cultural and technological influences from the neighbours on the 
development of Thai art and architecture are explored.  Discussion also includes analysis of unique 
building styles that reveal diverse lifestyles of people in the past. 
 
สถ.453 มูลฐานการวางผังเมืองและการวางแผนภาค 3 (2 – 2 – 5) 
AR 453 Fundamentals of Urban and Regional Planning 

 วิวัฒนาการของเมือง ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดและการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของเมือง โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของเมืองและภาค ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบท ข้ันตอนการวางแผนภาค
และการวางผังเมือง จุดประสงค์และขอบเขตของการวางผังเมือง แนวความคิดในการออกแบบและพัฒนาชุมชนเมือง การใช้
ท่ีดินในเมือง การจราจรและขนส่ง สภาพแวดล้อมของเมือง การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูและบูรณะส่วนท่ีเสื่อมโทรม ตลอดจนการ
ออกแบบเมืองใหม่ ศกึษาปัญหาของกรณีตัวอย่างเมืองใหม่ 

City evolution, including influential factors that affect the physical development of a city such 
as economics, social structure, and city and regional environments.  The relationships between a city and 
regional towns that lead to effective development plans are explored.  The course also discusses the 
process of urban and regional planning, including concepts and the scope of work, land use, policies of 
transportation, urban conservation and rehabilitation, and the formation of new towns. 

 
สถ.454 จิตวิทยาสถาปัตยกรรม  3 (3 – 0 – 6) 
AR 454 Architectural Psychology 

 แนวความคิดและพัฒนาการในวิชาจิตวิทยาปัจจุบัน มูลฐานทางจิตวิทยาในกรอบของพฤติกรรมมนุษย์ หลักมูลฐาน
ทางพฤติกรรมเป็นหลักมูลฐานของการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยพิจารณาจากกระบวนการพฤติกรรมทางจิต ต้ังแต่การรู้สึก การ
รับรู้ การรู้ การเรียนรู้ การเกิดอารมณ์ สู่การเกิดระบบมโนทัศน์ พฤติกรรมมนุษย์ในสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะพฤติกรรมการมี
อาณาเขตครอบครอง พฤติกรรมการเว้นท่ีว่างระหว่างบุคคล พฤติกรรมในสภาพการณ์แออัดหนาแน่น พฤติกรรมความต้องการ
ภาวะเป็นส่วนตัว ฯลฯ ท่ีสัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 The fundamentals and development of modern psychology that lead to the understanding of 
human behavior which is the basis of architectural design.  The course explores architectural psychology 
from the most basic theories related to architectural design, such as perception, cognition and affect, to the 
more specific ones regarding spatial behavior, such as individual territoriality, personal space behavior 
(proxemics), behavior in high density living condition, and the needs of privacy. 
 
สถ.455สัมมนาหัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม 3 (2 – 2 – 5) 
AR  455   Seminar: Special Topics in Architecture 

สัมมนาสถาปัตยกรรมในหัวข้อ และ/หรือศาสตร์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดและสร้างงานทางสถาปัตยกรรมเพื่อ
ประยุกต์และบูรณาการในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสูงหัวข้อพิเศษท่ีกําหนดต้องได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชาฯ 

Seminar examines issues that are related to development of concept and practice in an 
architectural discipline. The course also emphasizes on interdisciplinary working process. Students are 
required to take this class in parallel with an Advanced Architectural Design course in order to enhance 
students’ capability to produce an architecture that is rigorous in process. 

 
 
 



 
สถ.456 ธุรกิจพ้ืนฐานสําหรับสถาปนิก 3 (3 – 0 – 6) 
AR 456 Basic Business for Architects 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ องค์ความรู้หลักเพ่ือการดําเนินการทางธุรกิจ อันได้แก่ หลักเศรษฐศาสตร์ 
การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหาร กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ และความรู้ในเชิงเทคโนโลยี ท่ีจะนําไปสู่ทักษะการใช้องค์ความรู้
เหล่านั้นในบทบาทต่าง ๆ ของสถาปนิก ท่ีจะช่วยให้การดําเนินวิชาชีพเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ทางด้านเทคนิคสําหรับการศึกษาข้ันสูงต่อไป 

The basics of business operation and the key knowledge required in business operation, including 
economics, marketing, finance, accounting, management, business strategy and technical knowledge are 
concerned. Students are encouraged to apply those aspects of knowledge in practice and to prepare 
themselves for more advanced study of business and management in subsequent courses. 

 
 

กลุ่มวิชาเลือก 
 

สถ.271 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์   3 (1 – 4 – 4) 
AR 271 Computer-Aided Design  

 ความรู้ของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ ท้ังในด้านฮาร์ดแวร์ (hardware) และด้านซอฟต์แวร์ (software) 
ความเป็นมาของระบบ CAD การประยุกต์ใช้งานระบบ CAD กับข้ันตอนการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติโดยการฝึกหัดการใช้
โปรแกรมทางด้าน CAD ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

Computer-aided designsystems in both hardware and software emphasizing on the 
development of CAD, the application of CAD in 2-D and 3-D design and practicing of CAD programs in a 
computer laboratory. 

 
สถ.272 การสร้างหุ่นจําลอง 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวข้ันสูง  3 (1 – 4 – 4) 
AR 272 Advanced 3-D Modeling and Animation 

หลักการและกระบวนการสร้างหุ่นจําลอง 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวข้ันสูง มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมแห่ง
ความเคลื่อนไหว แนวความคิด และการสร้างสรรค์รูปทรงท่ีมีชีวิต โดยใช้ซอฟท์แวร์ท่ีมีความทันสมัยท่ีสุดในปัจจุบัน นําเสนอ
หลักการในการสร้างหุ่นจําลอง 3 มิติท่ีมีความซับซ้อนของพ้ืนผิวรูปทรงอิสระ เทคนิคการทําภาพเคล่ือนไหวและการจําลอง
สถานการณ์ 

The principles and processes of advanced 3-D modeling and animation emphasizing on 
creativity of concept and creation of a dynamic architecture. By exploring the most advanced software 
available, the course introduces the principles of complex 3-D modeling of free form surfaces, animation 
and simulation techniques. 
 

สถ.  273   พ้ืนฐานอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมเพ่ือการออกแบบเชิงจินตทัศน ์                   3 (1 – 4 – 4) 
AR  273   Introduction to Algorithms and Programming for Visual Design 

หลักการและกระบวนการทางอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมเพ่ือการออกแบบเชิงจินตทัศน์ มุ่งเน้นการ
สร้างสรรค์แนวความคิด และการสรรสร้างการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีมีความทันสมัยท่ีสุดใน
ปัจจุบัน และมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในงานออกแบบเชิงจินตทัศน์ เนื้อหาหลักของรายวิชามุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนา
อัลกอริทึมท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างและกลยุทธ์ในกระบวนการออกแบบ 

The principles and processes of algorithms and programming for visual design emphasizing on 
creativity of concept and creation of interaction design. By exploring the most advanced computer language 



available and it has been used quite extensively in the visual design. The core of the course focuses on the 
development of algorithms that can enhance the structure and strategy of the design process. 
 
 

สถ.251 การออกแบบภายใน  3(2 – 2 – 5) 
AR 251 Interior Design 

 พฤติกรรมการใช้สอยของผู้ใช้อาคาร สัดส่วนต่าง ๆ และการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในเชิง  การยศาสตร์ 
(ergonomics) ที่สัมพันธ์กับรูปแบบเครื่องเรือนและการจัดคุณค่าของที่ว่างภายใน การสร้างบรรยากาศภายในจากการ
ตกแต่งและเลือกใช้วัสดุ พ้ืนผิว สี การให้แสงและคุณค่าของแสง การจัดองค์ประกอบภายใน โดยเน้นการคํานึงถึงอุปกรณ์
อาคารและงานระบบอาคารต่าง ๆ การออกแบบเคร่ืองเรือนเฉพาะราย และการออกแบบเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
โดยสังเขป 
  Ergonomics, human behavior and movement to be implemented in the study. Spatial and 
atmospheric design is also the major topics. Internal space would be carefully defined by the use of 
appropriate materials, textures, colors and lighting arrangement. Building mechanical systems, one of the 
significant parts of interior design process, are also explored as well as the furniture design process for 
special commission and for mass production. 

 

สถ.  374  โครงสร้างอาคาร 3 3 (3 – 0 – 6) 
AR   374 Building Structure 3 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สถ. 331 โครงสร้างอาคาร 2 

  การวิเคราะห์โครงสร้างข้ันสูงสําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารช่วงกว้าง ความสําคัญของระบบ
โครงสร้างในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์รูปทรงอาคารโดยการบูรณาการกับระบบโครงสร้างอาคารโดยการ
วิเคราะห์ด้วยแบบจําลองต่างๆการคํานวณและออกแบบโครงสร้างของระบบรับแรงทางด้านข้าง และองค์อาคารต่างๆ ท้ังใน
แนวตั้งและแนวราบของอาคาร ซ่ึงพิจารณาจากพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารอันเนื่องจากแรงลม และแรงแผ่นดินไหว รวมท้ัง
การประยุกต์ใช้ในอาคารโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 Advanced analysis of structures for high-rise, large and long-span buildings. The contents cover 
the significance of structural systems; the analysis of building form in integration with building structural 
systems using various modeling methods; Structural design of lateral load resisting systems and elements 
in bothhorizontal and vertical directions of building and the behavior of building structures as influenced 
by wind and earthquake. Various applications of steel and reinforced concrete structures are also 
included. 
 
สถ. 375   การท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม          3 (3 – 0 – 6) 
AR  375   Cultural Heritage Tourism   

 หลักการ ประเด็น และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว ตัวอย่างการศึกษาท่ีกําหนดแนวทางการท่องเที่ยว มุมมองต่อแผนท่ี การออกแบบหนังสือแนะนําการ
ท่องเที่ยว วัฒนธรรม เอกสารสําหรับการเดินทาง กลยุทธ์การแปลความหมาย และการพัฒนาการออกแบบสินค้าทางการ
ท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในตลาดการท่องเที่ยวและพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้อง 

Principles, main issues and concepts relating to cultural heritage tourism. Connection between 
culture and tourism. Case studies that form cultural tourism. Perspective of mapping, guidebook design, 
visual culture, travel literature, interpretation strategies, and recent developments in tourism product 
design. Changes and impact in the marketplace and behavior. 

 
 
 



สถ.376  การออกแบบเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        3 (1 – 4 – 4) 
AR 376   Design for Disasters 

ออกแบบและวิจัย เพ่ือค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัย 

A design-research study; exploring architecture and related built environment that can prevent 
and mitigate the disasters’ effects. 

 
สถ.377 เทคนิคและเทคโนโลยีการก่อสร้างทางเลือกในการออกแบบ       3 (1 – 4 – 4) 
 สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง   
AR  377   Alternative Construction Techniques and Technology in Built Environment 

ออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีเกี่ยวข้องโดยมีพ้ืนฐานจากการวิจัย เพ่ือค้นคว้า 
ทดลอง และพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีเป็นทางเลือก เช่นการก่อสร้างด้วยดิน ถุงทราย ฟาง ไม้ไผ่ วัสดุท่ีผ่าน
การใช้งานมาแล้วหรือผ่านกระบวนการการนํากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น ในพ้ืนท่ีต่างๆ โดยเน้นท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สําหรับแต่ละบริบท 

 
สถ.378  การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลในการสร้างแบบจําลอง 3 (1 – 4 – 4)  

ทางสถาปัตยกรรม 
AR 378 Computational Modeling in Architectural Design 

การสร้างแบบจําลองดิจิทอลข้ันสูงในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ศึกษาทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลในการสร้างแบบจําลองในงานสถาปัตยกรรม มุ้งเน้นการศึกษา
กระบวนการการสร้างแบบจําลองท่ีมีความซับซ้อนด้วยการใช้ซอฟท์แวร์ข้ันสูงร่วมกับการประยุกต์ใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ 

Advanced techniques in digital modeling in architectural design, The course introduces the 
principle and theoretical foundations to explore computational coding relevant to representation of 
architectural forms. This course emphasizing on complex architectural 3D modeling processes and 
integrating advanced computerize and computational techniques. 
 
สถ.379 สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3 – 0 – 6)  
AR 379 Architectures in South East Asia 
  การศึกษาสถาปัตยกรรมท่ีเป็นลักษณะสหวิทยาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแนะนําการต้ังถ่ินฐาน
และสถาปัตยกรรมในบริบทของการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อมรวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ความทันสมัย การเมือง สังคม ระบบนิเวศน์ และเอกลักษณ์ 
แนวความคิด หลักการออกแบบ และสิ่งท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม มีการมุ่งเน้นเนื้อหาท้ัง
สถาปัตยกรรมในอดีตและร่วมสมัย 

Interdisciplinary study of the architectures in the Southeast Asian subregion. Introduction to the 
settlements and architecture in the context of its social, cultural and historical development. Relationship 
of the architectures to the environment and the other factors such as modernity, politic, social, ecology, 
and identity. Concept as well as the design principle and elements that dominate the creation of the 
architecture. Concentration in both traditional and contemporary architectures. 

 
 
 
 
 
 



 
สถ. 384 กฎหมายและข้อบังคับอาคาร      3 (3-0-6) 
AR  384 Building Codes and Regulations 

     ประเด็นข้อกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารและการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้แก่ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติการผังเมือง พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดินพระราชบัญญัติการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน
วิธีการและปัญหาในการการประยุกต์ใช้ข้อกฎหมายเหล่านั้น  

     Legal issues relating to building design and construction permission includes: Building Control 
Act, Town and Country Planning Act, Land Development Act, National Environmental Quality Act, Energy 
Conservation Promotion Act, as well as other regulations; inclusive of legal processes and problems.  
 


