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วิชาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่1 
 

มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา  3 (3-0-6) 
TU  100 Civic Engagement 
 ปลูกฝังจิตสํานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก 
ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้อง
จัดทําโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง ในประเด็นที่สนใจ  
 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  
 ศึกษาปรากฏการณ์ที่สําคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดย
ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่
ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสํานึกสากล 
(GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเช่ือเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น 
 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 ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะ
สําคัญที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหา
ทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซ้ึง
ในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ 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 ชีวิตกับความยัง่ยืน 3 (3-0-6) 
TU 103 Life and Sustainability 
 การดําเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ 
มนุษย์ และสรรพส่ิง ทั้งส่ิงแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน  
ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ที่นําไปสู่การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน    
 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 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
 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 และการประเมิน
ค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสําคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผล
ที่นําไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จัก
ถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการ
สร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 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  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
TU 105 Communication Skills in English 
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทําความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
นักศึกษา 
 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  ความคิดสร้างสรรค์และการสือ่สาร  3 (3-0-6) 
TU 106 Creativity and Communication 
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสําคัญ และการส่ือสารความคิด
ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และ
สังคม 
 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 

 
 

วิชาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2 
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ 

สผ.  163  ประวัติศาสตร์ศิลปะ      3(3 – 0 – 6) 
AP   163  History of Art 
 วิวัฒนาการศิลปะทั้งตะวันตกและตะวันออก โดยเน้นช่วงเวลาที่มีการเปล่ียนแปลงลักษณะและรูปแบบที่
สําคัญทางศิลปะ  ศึกษาถึงปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรูปแบบของศิลปะในภูมิภาคต่าง ๆ  
รวมถงึศิลปะยุโรปและเอเชียตะวันตก 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  เศรษฐศาสตร์สาํหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง    3(3 – 0 – 6) 
AP   164  Economics of Built Environment  
   แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์  ความสัมพันธ์ที่มีต่อส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างในเชิงกายภาพปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาคกับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการการออกแบบส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง 
และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคและสภาพทั่วไปของเศรษฐกิจไทย
ในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการลงทุนและพัฒนาโครงการ 



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 . 

 
หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

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

  หลักการและปฏิบัติการฟิสิกส์ที่จําเป็นในการประยุกต์กับส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  นิยามของอนุภาค
และวัตถุแข็งเกร็ง   ปรากฏการณ์ของมวลตามกฎของนิวตัน สมดุลตามแนวแรง พื้นฐานเกี่ยวกับงาน พลังงานศักย์ 
พลังงานจลน์และสปริงเพื่ออธิบายวัตถุที่อยู่นิ่งและเคล่ือนที่  และเพื่อการออกแบบโครงสร้างอาคาร อุณหพลศาสตร์
เบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานของการไหลของอากาศและการถา่ยเทความร้อน กฏก๊าซในอุดมคติ และการผสมของก๊าซและ
ไอนํ้า เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับไซโครเมทริกซ์   คุณสมบัติของคล่ืนเสียงเพ่ือการออกแบบการป้องกันและเพิ่มระดับ
เสียงสู่อาคาร คุณสมบัติของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า คล่ืนแสงและคล่ืนความร้อน เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการออกแบบ
กระจกอาคาร  

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 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 

 
สถ. 101 การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปัตยกรรม 3(1 – 4 – 4) 
AR. 101 Architectural Graphics and Presentation 
  วิธีการเขียนแบบ และแสดงแบบตามมาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ โดยให้เรียนรู้จากการ
ฝึกหัดจากแบบตัวอย่างจริงการฝึกการเขียนรูปไอโซเมตริก การเขียนทัศนียภาพต่าง ๆ การเขียนภาพฉายการ
เขียนแบบก่อสร้าง แปลน รูปด้าน  รูปตัด  การเขียนลายเส้นการฝึกการเขียนภาพด้วยดินสอ ตลอดจนการฝึก
การใช้ส่ือการแสดงอื่นๆ ในการจําลองสภาพการณ์จริงและสมมติ โดยปฏิบัติการในและนอกสถานที่ เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแสดงออกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ทําแบบจําลองรูปทรงและสถาปัตยกรรม 
  Drawing techniques such as isometric drawing, orthographic projection, and methods of 
professional construction drafting technique are emphasized. The course also explores 
presentation techniques using various media and tools, including simulation techniques, in 
both on studio and field trip training. 
 
 



สถ. 102 ทัศนการศึกษาและนิเทศทางสถาปัตยกรรม 3(1 – 4 – 4) 
AR. 102 Visual Studies and Communication in Architecture 
  มูลฐานการสรา้งสรรค์งานทศันศิลป์ โดยการฝึกจินตนาการและการถ่ายทอด ฝึกการจัดองค์ประกอบ
ในงานออกแบบ 2 มิติและหลายมิติ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงและที่ว่าง การใช้สี พื้นผิวและคุณสมบัติอื่น ๆ ของ
วัสดุที่ใช้ศึกษา เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการตามหลักสุนทรียภาพและส่ือความหมายตามที่ต้องการ
ทั้งของผู้ออกแบบและของผู้รับรู้ โดยคํานึงถึงบริบทหรือสภาพแวดล้อมข้างเคียงที่เกี่ยวข้องด้วยการใช้ส่ือและวิธีการ
แสดงที่หลากหลายอย่างเหมาะสม 
  Fundamentals of visual arts in both two and multiple dimensions, using various 
techniques such as collage, composition, arrangement of voids and spaces, and combination 
of colors, 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 
  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการสถาปัตยกรรม และความเป็นเมืองที่สําคัญในภูมิภาคต่างๆ ทั้งโลก
ตะวันตกและตะวันออก รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของรูปแบบ
สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอิทธิพลทางความเช่ือ วัฒนธรรม สังคม การเมืองการปกครอง และวิทยาการ ที่มีต่อ
รูปแบบและพัฒนาการทางโครงสร้างและวิธีการก่อสร้าง พร้อมการวิเคราะห์แบบสถาปัตยกรรมเด่นๆ ตลอดจน
แนวความคิดของสถาปนิกในการออกแบบสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสถาปัตยกรรมร่วม
สมัย 

  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. 

 
พส. 304 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 3(1 – 4 – 4) 
RD. 304 English for Real Estate 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 

ภาษาอังกฤษที่เน้นความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษตอ่เนื่องจากวิชา สษ. 
172 โดยมีความสลับซับซ้อนของรูปประโยค และคําศัพทท์างวชิาการด้านสถาปัตยกรรมและอสังหารมิทรพัยใ์นสาย
วิชาตา่ง ๆ ฝึกหดัการพูด อ่านและเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ 
ที่มีความยาว 500-750 คํา รวมทั้งฝึกหัดการเขียนประโยคด้วยคําศัพท์ทางวชิาการด้านสถาปัตยกรรมและ
อสังหาริมทรพัย์ 
  Emphasizes on reading comprehension skills that students learned from EL 172, the 
complexity of sentences, technical terms regarding real estate jobs, the skills for speaking, reading, 
and  
comprehending English texts concerning architecture and real estate and having 500-750 words, 
and writing sentences with the technical terms. 

 
 



กลุ่มวิชาหลัก 
กลุ่มวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์

 
พส. 211 ทฤษฎีและแนวคิดสถาปัตยกรรม 1 3(3 – 0 – 6) 
RD. 211 Architectural Theories and Concept 1 
   วิวัฒนาการของปรัชญา แนวคิด และรูปธรรมของการออกแบบงานสถาปัตยกรรม อาคารและ
ส่ิงแวดล้อมจากยุคโมเดิร์นสู่โพสต์โมเดิร์น และการจัดทํารายละเอียดโครงการ และกระบวนการของการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน ตั้งแต่การเริ่มกําหนดเป้าหมายและมโนภาพของโครงการ ซึ่งจะครอบคลุมปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี พลังงาน ส่ิงแวดล้อม และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการพัฒนาโครงการ 
รวมทั้งปัญหาพื้นฐานในการพัฒนาโครงการ 
  Introduces the evolution of philosophies, concepts, and materials for designing 
buildings and environments; the programming and sustainable real estate development 
processes starting from goal setting and imagination; covering economic, social, cultural, 
technology, power; environmental factors; the roles of stakeholders of project development; 
and basic problems regarding project development. 
 
พส. 212 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 6(1 – 10 – 7) 
RD. 212 Architectural Design 1 
  ปฏิบัติการขั้นออกแบบพื้นฐาน อาคารพักอาศัยขนาดเล็ก อาทิเช่น บ้านชั้นเดียว และบ้านสองช้ัน 
อาคารเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น บ้านแฝด ทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์ และสํานักงานขนาดเล็ก ฝึกวิเคราะห์
ที่มาของงานสถาปัตยกรรม ผ่านกรณีศึกษาโครงการสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก ทําความเข้าใจองค์ความรู้พื้นฐานของ
งาน สถาปัตยกรรม เช่น ที่ว่าง การปิดล้อม ระบบโครงสร้าง รูปทรง การใช้สอย ที่ตั้ง ภูมิทัศน์ สุนทรียภาพ เพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้สูงสุด แต่อยู่บนฐานความเป็นไปได้ของกฎหมาย พร้อมฝึกปฏิบัติการคิดประมวลผลระยะเวลาสั้น 
(Sketch Design) ในแต่ละภาคการศึกษาจะประกอบด้วย การศึกษาออกแบบ 2 โครงการ และการคิดประมวลผล
ระยะเวลาส้ัน (Sketch Design) 6 โครงการ    
   Createsthe basic designs for small residential buildings such as one storey houses, 
two storey houses, andreal estate buildings (e.g. twin houses, town houses, commercial 
buildings, and small offices). Analyzes the purposes of architecture from case studies of small 
projects.Understands the basic knowledge of architecture such as spaces, enclosing, structure 
systems, shapes, utilization, location, landscape, and aesthetics for maximizing incomes, as well as law 
compliance. Practices sketch designs. In each semester, there are two design projects and six sketch 
design projects. 

 
พส. 313 ทฤษฎีและแนวคิดสถาปัตยกรรม 2 3(3 – 0 – 6) 
RD. 313 Architectural Theories and Concept 2 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ พส.211 ทฤษฎีและแนวคิดสถาปัตยกรรม 1 

ทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม ที่ได้รับอิทธิพลจากกระบวนการพัฒนาสังคมเข้าไปสู่
สภาวะสังคมสมัยใหม่ (Modernization) ที่สัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของระบบตลาดแบบทุนนิยม โดยการวิเคราะห์
และสังเคราะห์หลักการออกแบบสถาปัยกรรม ร่วมกับการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ด้านนโยบาย กฎหมาย 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม โดยคํานึงถึงประเด็นที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ทาง



การเงิน การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม การออกแบบชุมชนเมืองและการผังเมือง  รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

 Introduces architecture theories and concepts explaining qualitative changes in 
the structure of social development and the progress of modernization. By analyzes 
architecture and real estate development projects in terms of policy, law, economy, society, 
culture, technology, and environment by learning about analysis tools such as SWOT analysis, 
financial analyses, environmental impact analyses, urban design and planning, social and cultural 
sustainability indices, value engineering as well as the possibility of construction.Studies on the 
requirement specification of brief projects, the preparation of design requirements and action 
plans that reflect cost reduction for short, medium, and long term projects and social 
environment enhancement. 
 
พส. 314 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 6(1 – 10 – 7) 
RD. 314 Architectural Design 2 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ พส.212 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 
  ออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดกลาง สําหรับเน้นเพื่อการพักอาศัย อาทิเช่น 
อาคารชุด และอาคารพักอาศัยรวม ออกแบบวางผังพื้นที่ใช้สอยเชิงลักษณะของการจัดสรร การแบ่งแปลงจัดสรร 
อาคารประกอบเพื่อการจัดสรร อาทิเช่น อาคารสันทนาการ (Club House) โรงเรียนอนุบาล และการจราจร
ภายในที่เกี่ยวข้อง และสอดแทรกทฤษฎีของภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมฝึกปฏิบัติการคิดประมวลผลระยะเวลาส้ัน 
(Sketch Design) ในแต่ละภาคการศึกษาจะประกอบด้วย การศึกษาออกแบบ 2 โครงการ และการคิดประมวลผล
ระยะเวลาส้ัน (Sketch Design) 6 โครงการ 
  Creates the designs for medium sized residential buildings such as condominiums 
and  shared residential buildings.Create the designs for utility spaces by allocating the spaces of 
buildings such as club houses, kindergartens, and internal traffics. Introduces the theories of 
landscape architecture.  Practices sketch designs. In each semester, there are two design projects and 
six sketch design projects. 

พส. 315 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 6 (1 – 10 – 7) 
RD. 315 Thai Architectural Design  
  บูรณาการ การศึกษาศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง และบริบทที่เกี่ยวข้องสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน  พร้อมฝึกปฏิบัติการคิดประมวลผลระยะเวลาสั้น (Sketch Design) ในแต่ละภาค
การศึกษาจะประกอบด้วย การศึกษาออกแบบ 2 โครงการ และการคิดประมวลผลระยะเวลาส้ัน (Sketch Design) 6 
โครงการ  
  Integrates Thai architectural education, ways of living, tradition, construction 
materials and technologies, and relevant contexts into Thai architectural designs corresponding to 
and appropriate for current real estate development. Practices sketch designs. In each semester, 
there are two design projects and six sketch design projects. 
 
 
 



พส. 416 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 6(1 – 10 – 7) 
RD. 416 Architectural Design 3 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ พส.314 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
  ออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีหลากหลายพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารเดียว 
เช่น อาคารศูนย์สรรพสินค้า และอาคารสูง ร่วมกับการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
เช่น อาคารประเภทโรงแรม หรืออาคารสํานักงาน การออกแบบอาคารบนพ้ืนที่แคบ การออกแบบอาคารในแหล่งชุมชน
เศรษฐกิจหนาแน่น การคิดพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุด และสอดแทรกทฤษฎีของการตกแต่งภายใน การออกแบบ
ภูมิทัศน์ การออกแบบชุมชนเมือง และการผังเมือง พร้อมฝึกปฏิบัติการคิดประมวลผลระยะเวลาส้ัน (Sketch Design) 
ในแต่ละภาคการศึกษาจะประกอบด้วย การศึกษาออกแบบ 2 โครงการ และการคิดประมวลผลระยะเวลาส้ัน (Sketch 
Design) 6 โครงการ 
   Creates the designs for large sized public buildings having various utility spaces such 
as shopping center and tall buildings integrated with real estate project feasibility study (buildings 
that require the consideration about business possibility such as hotels and offices); building 
locating on small spaces; and buildings locating in condensed business area.Calculates areas in 
order to maximize incomes.Introduces the theories of interior designs, landscape design, urban 
design and planning.Practices sketch designs. In each semester, there are two design projects and six 
sketch design projects. 

 
พส. 417 ทฤษฎีและแนวคิดสถาปัตยกรรม 3 3(3 – 0 – 6) 
RD. 417 Architectural Theories and Concept 3 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ พส.313 ทฤษฎีและแนวคิดสถาปัตยกรรม  2 
  ทฤษฎีและแนวความคิดของสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 
20 เป็นต้นมา โดยเน้นความรู้พื้นฐานของศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อกระบวนการออกแบบ เช่น ทฤษฎีเมือง 
และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสําหรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมในเขตเมือง ทั้งของประเทศไทย และประเทศ
ต่าง ๆ ในเชิงเปรียบเทียบ ศึกษาการแก้ปัญหาการวางแผนที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมถึงนโยบายและการวิเคราะห์ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ที่ดิน เพื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งการวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่ให้มีความสัมพันธ์กับเมืองโดยใช้เทคนิควิธีที่
เกี่ยวข้อง 
  Includes comparativetheories, concepts, and planning for land uses for residential 
development in urban areas in Thailand and other countries. Studies on the problems regarding 
design process such as land-use planning and residence, policies and land economic analyses 
for residence, spatial analyses corresponding to cities by creating knowledge and using 
teamwork, and report preparation. 
 
พส. 418 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 6(1 – 10 – 7) 
RD. 418 Advance Architectural Design 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ พส.416 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
  ออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ที่ เป็นลักษณะอาคารหลากหลาย
องค์ประกอบ (Mixed Use Buildings) โดยบูรณาการความรู้สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ 
กฎหมายอาคาร กฎหมายส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การวางแผนการตลาด การเงิน และการผังเมือง พร้อม
ฝึกปฏิบัติการคิดประมวลผลระยะเวลาส้ัน (Sketch Design) ในแต่ละภาคการศึกษาจะประกอบด้วย การศึกษา
ออกแบบ 1 โครงการ และการคิดประมวลผลระยะเวลาสั้น (Sketch Design) 3 โครงการ 



  Creates the designs for large sized public buildings having various components (Mixed 
Use Buildings) by integrating the knowledge from other relevant fields such as possibility of building 
laws, environmental laws, energy saving, marketing planning, financing, and city planning. Practices 
sketch designs. In each semester, there are one design projects and six sketch design projects. 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีงานสถาปัตยกรรม เพือ่การพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์
 

กลุ่มวิชาโครงสร้างอาคาร 
 

พส. 221 หลักออกแบบโครงสร้างอาคาร 1 3(3 – 0 – 6) 
RD. 221 Building Structure Design Principles 1 
  วิเคราะห์โครงสร้างเบ้ืองต้นสําหรับงานสถาปัตยกรรมในงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ หลักการ
เกี่ยวกับระบบแรง แรงตามแนวแกน แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด ที่สัมพันธ์กับรูปร่างอาคาร วัสดุและการเสียรูปอัน
เน่ืองจากแรง การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีกลศาสตร์วัสดุสําหรับองค์อาคารต่างๆ การออกแบบและการคํานวณ
เบื้องต้นสําหรับ โครงสร้างไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเน้นอาคารที่อยู่ในขอบเขตของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทแนวราบ เช่น บ้านช้ันเดียว บ้านสองชั้น บ้านแถว และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น 
  Analyzes the basic structures of real estate projects; and the principles about force 
system, axial forces, shear forces, and bending moment corresponding to shapes, materials, and 
deformation caused by forces by using models and drawings, estimating structures, calculating the 
design of wooden steel and  reinforced concrete structures and by focusing on the horizontal 
buildings of real estate projects, such as one storey houses, two storey houses, and commercial 
buildings. 
 
พส. 322 หลักออกแบบโครงสร้างอาคาร 2 3(3 – 0 – 6) 
RD. 322 Building Structure Design Principles 2 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ พส.221 หลักออกแบบโครงสร้างอาคาร2 
  ระบบโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างผสม พฤติกรรมขององค์อาคาร อันเนื่องมาจาก แรงตาม
แนวแกน แรงเฉือน แรงดัด และแรงกระทําร่วมกัน โดยการวิเคราะห์จากแบบจําลองและการเขียนรูป การคํานวณ
ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คาน เสา พื้น ฐานราก และกําแพงกันดิน เน้นความเข้าใจในความสัมพันธ์
ระหว่างวัสดุก่อสร้างและระบบโครงสร้าง พร้อมพิจารณาจากพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารอันเนื่องจากแรงลม 
และแรงแผ่นดินไหว โดยเน้นอาคารที่อยู่ในขอบเขตของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญ่ เช่น อาคารชุดพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัยรวม โรงแรม และอาคารสํานักงาน เป็นต้น 
    Studies on steel and hybrid structure systems, and building behaviors caused by 
axial forces, shear forces, bending moment, and combined forces by analyzing models and 
drawings, calculating the designs of reinforced concrete structures, beams, pillars, floors, 
foundation, and retaining walls; focusing on the understanding about the relationship between 
construction materials and structure systems; considering building behaviors caused by winds and 
earthquakes of the high-rise and large sized buildings of real estate projects, such as 
condominiums, apartments, hotels, and offices. 
 
 



กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม 
 

พส. 231 หลักออกแบบงานระบบประกอบอาคาร 1 3  (3 – 0 – 6) 
RD. 231 Building System Design Principles 1 
  พื้นฐานการออกแบบงานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ งานไฟฟ้าและส่ือสาร งานสุขาภิบาลและ
บําบัดน้ําเสีย งานเครื่องกลอาคาร งานป้องกันอัคคีภัย งานระบบรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ โดยเน้นอาคาร
และสาธารณูปโภค ที่อยู่ในขอบเขตของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทแนวราบ เช่น บ้านชั้นเดียว บ้านสองชั้น 
บ้านแถว และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น 
  The basic design principles for building systems including electricity, 
communication, sanitation, sewage treatment, machinery, and fire protection, by focusing on,of 
the buildings and public utilities of real estate projects such as one storey houses, two storey 
houses, and commercial buildings 

 
พส. 332 หลักออกแบบงานระบบประกอบอาคาร 2 3  (3 – 0 – 6) 
RD. 332 Building System Design Principles 2 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ พส.231 หลักออกแบบงานระบบประกอบอาคาร 1 
  แนวทางการออกแบบงานระบบประกอบอาคารสูง ประกอบด้วย งานไฟฟ้าและส่ือสาร งาน
สุขาภิบาลและบําบัดน้ําเสีย งานเครื่องกลอาคาร งานป้องกันอัคคีภัย งานระบบรักษาความปลอดภัย งานลิฟต์ 
งานบริหารอาคาร และอื่นๆ โดยเน้นอาคารและสาธารณูปโภค ที่อยู่ในขอบเขตของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
ประเภทอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ เช่น อาคารชุดพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัยรวม โรงแรม และอาคาร
สํานักงาน เป็นต้น 
  The design principles for tall building systems including electricity, communication, 
sanitation, sewage treatment, machinery, fire protection, security, elevators, and building 
automatic system, by focusing on, the high-rise and large scale buildings and public utilities of 
real estate projects such as condominiums, apartments, hotels, and offices 
 
พส. 433 หลักออกแบบงานระบบประกอบอาคาร 3 3  (3 – 0 – 6) 
RD. 433 Building System Design Principles 3 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ พส.332 หลักออกแบบงานระบบประกอบอาคาร 2 
  ประยุกต์การออกแบบงานระบบประกอบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ ประกอบไปด้วย งานไฟฟ้าและ
ส่ือสาร งานสุขาภิบาลและบําบัดน้ําเสีย งานเครื่องกลอาคาร งานป้องกันอัคคีภัย งานระบบรักษาความปลอดภัย งาน
ลิฟต์และบันไดเล่ือน งานบริหารอาคาร และอื่นๆ โดยเน้นอาคารและสาธารณูปโภค ที่อยู่ในขอบเขตของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทพิเศษ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ศูนย์สรรพสินค้า และศูนย์แสดงสินค้า โรง
ภาพยนต์ เป็นต้น 
    The application of the design principles for unique building systems including 
electricity, communication, sanitation, sewage treatment, machinery, fire protection, security, 
elevators, escalators, and building management by focusing on, of the buildings and public 
utilities of real estate projects such as large industrial factories, shopping centers, exhibition 
centers, and cinemas 
 



กลุ่มวิชาวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 
 พส.   241  วัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง 1 4  (2 – 4 – 6) 
     RD.   241  Materials and Construction Techniques 1 

  คุณสมบัติกายภาพของวัสดุงานไม้ และงานสถาปัตยกรรมทั่วไป การนําไปใช้กับกระบวนการ
ก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก ตั้งแต่ฐานราก โครงสร้างเสาและคาน งานพื้น งานผนัง 
งานประตู หน้าต่าง บันได จนถึงหลังคารวมทั้งศึกษาการใช้อิฐ แกรนิต ยิปซ่ัม ในบางส่วนขององค์ประกอบอาคาร 
พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างอาคารโดยเน้นอาคารที่อยู่ในขอบเขตของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภท
บ้านชั้นเดียว บ้านสองชั้น อาคารพาณิชย์ ทาวเฮาส์ และโรงงานขนาดเล็ก เป็นต้น 
  Introduces the physical properties of wooden and general architectural materials, 
and the uses of the materials for small reinforced concrete structures including foundation, 
pillars, beams, floors, walls, doors, windows, ladders, and roofs.Studies on the construction of 
some components of made of bricks, granite, and gypsum. Practices creating construction 
drawings, by focusing on, of the buildings of real estate projects such as one story houses, two 
storey houses, commercial buildings, town houses, and small sized factories. 
 
พส. 342 วัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง 2 4  (2 – 4 – 6) 
RD. 342 Materials and Construction Techniques 2 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ พส.241วัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง 1 
  คุณสมบัติกายภาพของวัสดุคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ การนําไปใช้กับกระบวนการ
ก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ และอาคารสูงตั้งแต่ฐานราก โครงสร้างเสาและคาน งาน
พื้น งานผนัง งานประตู หน้าต่าง บันได จนถึงหลังคาและงานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาการใช้เหล็ก
รูปพรรณชนิดต่าง ๆ ในบางส่วนขององค์ประกอบอาคาร พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างอาคารโดยเน้น
อาคารท่ีอยู่ในขอบเขตของโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัย อาคารสํานักงาน และโรงแรม 
เป็นต้น 
  Introduces the physical properties of concretes and construction steels, and the 
uses of the materials for constructing the reinforced concrete structures including foundation, 
pillars, beams, floors, walls, doors, windows, ladders, roofs, and relevant engineering of large 
sized and tall buildings.  Studies on the construction of some components of made of the 
steels. Practices creating construction drawings, by focusing on, of the buildings of real estate 
projects such as condominiums, offices, and hotels. 

 
พส. 443 วัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง 3 4  (2 – 4 – 6) 
RD. 443 Materials and Construction Techniques 3 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ พส.342 วัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง 2 
  คุณสมบัติทางกายภาพของเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ การนําไปใช้กับกระบวนการก่อสร้างอาคาร
โครงสร้างเหล็ก อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกลาง และมีช่วงเสาที่กว้าง โดยลําดับ ตั้งแต่ฐานราก 
โครงสร้างเสาและคาน งานพื้น งานผนัง งานประตู หน้าต่าง บันได จนถึงหลังคา และงานระบบวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้อง พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างอาคารโดยเน้นอาคารที่อยู่ ในขอบเขตของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และโรงภาพยนต์ เป็นต้น 



  Introduces the physical properties of concretes and construction steels, and the 
uses of the materials for constructing the reinforced concrete structures including foundation, 
pillars, beams, floors, walls, doors, windows, ladders, roofs, and relevant engineering of medium 
sized and tall buildings.  Studies on the construction of some components of made of the 
steels. Practices creating construction drawings, by focusing on, of the buildings of real estate 
projects such as shopping centers, exhibition centers, large industrial factories, and cinemas. 

 
กลุ่มวิชาสนับสนุน 

กลุ่มวิชาบริหารจัดการโครงการ 
พส. 151 การจัดการโครงการอสงัหาริมทรัพย์เบ้ืองต้น 3(3 – 0 – 6) 
RD. 151 Management for Real Estate Project 
  โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงประวัติศาสตร์ พัฒนาการ การจัดการตลาดของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์และการจัดการบริหารองค์กร ความสําคัญของตัวแทนหรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
การตัดสินใจทางด้านการเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สารสนเทศเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ประกันภัย ภาษี สภาพแวดล้อมและแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
  Historical real estate projects and development, marketing management, 
organizational analyses, organization management, the importance of agents or middlemen, 
financial decision making, real estate investment, information for real estate development, 
patents examination, insurance, taxes, environments, and real estate development processes. 
 
พส. 252 กฎหมายอาคาร เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 3(3 – 0 – 6) 
RD. 252 Building Regulations for Real Estate Development 
  ประเด็นกฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  เช่น กฎหมายเกี่ยวกบั 
กฎหมายจัดสรรและพัฒนาที่ดิน กฎหมายอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎหมายด้านพลังงาน กฎหมายส่ิงแวดล้อม 
กฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายภาษี เป็นต้น โดยการศึกษาจะครอบคลุมปรัชญาและแนวคิดที่สําคัญของกฎหมาย 
รวมทั้งวิธีการและปัญหาในข้อกฎหมายที่ส่งผลต่อการดําเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  นอกจากนี้ 
การศึกษายังครอบคลุมถึงรูปแบบสัญญา การร่างสัญญา และการขจัดข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
สัญญา 
  Introducesvarious types of law issues about real estate development such as land 
location and development laws, building laws, city planning laws, energy laws, environmental 
laws, occupation laws, and tax laws. Covers the important philosophies and concepts of the laws; 
legal processes and problems affecting real estate development; the types of contracts and 
contract drafting; and the solution for disputes regarding the compliance with contracts 
 
พส. 353 การวิเคราะห์ตลาดเพื่อการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 3(3 – 0 – 6) 
RD. 353 Market Analyses for Real Estate Development  
  โครงการอสังหาริมทรัพย์ในฐานะของสินค้าที่จําเป็นจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการนําเสนอขายอย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งสภาพแวดล้อมการตลาด ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลกําไร
และความสําเร็จในทางธุรกิจ โดยการศึกษาจะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด โอกาสทางการตลาด กล
ยุทธ์ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด เพื่อนํามาเป็นองค์ประกอบ และเกณฑ์ ในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์  



  Since real estate projects are products requiring material marketing strategies from 
considering marketing environments, marketing mix, and consumer behaviors in order to make 
profits and business successes, this course emphasizes on marketing factor analyses, marketing 
opportunities, marketing strategies, and marketing environments as the components and criteria for 
real estate development. 

 
พส. 354 ฝึกการปฏิบัติวิชาชีพ ด้านอสังหาริมทรัพย ์ 0 (0 – 0 – 0) 
RD. 354 Practicum in Real Estate  
  ฝึกปฏิบัติงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ในบริษัทที่ดําเนินงานธุรกิจทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หรือการลงทุน ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง เน้นในด้านฝึกงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 – 60 วัน และผลการประเมินจากผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีระดับการ
ประเมินอยู่ 2 ระดับ คือ S (ผ่าน) และ U (ไม่ผ่าน) 
  Performs real estate tasks in real estate development or investment companies 
for at least 240 hours by focusing on architectural professions relating to real estate businessfor 
at least 45 – 60 days. There are two possible results of performance evaluation from business 
operators, S (Satisfied) and U (Unsatisfied).  
 
พส. 355 การออกแบบและจัดการเมืองเชิงนิเวศน์เพือ่การพัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์ 3(3 – 0 – 6) 
RD. 355 Eco-city Design and Management for Real Estate Development 
  แนวทางการออกแบบและจัดการเมืองเชิงนิเวศน์เพื่อนํามาใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถแบ่งองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการออกแบบและพัฒนาเมืองเชิง
นิเวศน์ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ กฎหมายและข้อกําหมด การวางแผนโครงการ การออกแบบกายภาพและระบบ
ขนส่งของเมือง และการจัดการเมือง ทั้งนี้จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัย์ที่มี
ความเหมาะสมกับเมืองเชิงนิเวศน์ต่อไป 
  Introduces the processes of Eco-city design and management for the decision 
making of real estate development projects;and the components relevant to Eco-city design and 
management that can be separated into 4 respects: laws and regulation, project planning, 
physical design and city transportation system, and city management. These can be applied to 
real estate development appropriate forEco-cities. 
 
พส. 356 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคคล 3(3 – 0 – 6) 
RD. 356 Psychology and Personal Development 
  พื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านจิตวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบั พฤติกรรมมนุษย์ ความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อกันด้วยการปฏิสัมพันธ์ บุคลิกภาพและการปรับตน 
การส่ือสาร ส่ือความหมาย การแสดงออกที่เหมาะสม มนุษย์สัมพันธ์ขั้นการนําไปใช้ การทํางานเป็นทีม การ
ประสานงาน และการตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการคิด วิเคราะห์ ส่ือสาร 
แสดงออก และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
  Introduces the basic psychological knowledge about human behaviors, basic 
human needs, the relationship between individuals, the influence of individuals to each other 
from their interactions, personalities, self-adaptation, communication, appropriate expressions, 



applied human relations, teamwork, coordination, and decision making. Aims to self-
development for effective thinking, analyses, communication, expressions, and human relations. 
 
พส. 357 สัมมนาหัวข้อพิเศษการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 3(3 – 0 – 6) 
RD. 357 Seminars of Special Topic for Real Estate Development  
  มุ่งเน้นการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และแนวคิดในการดําเนินงานจากวงการวิชาชีพการออกแบบ
สถาปัตยกรรม และอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มการวิเคราะห์ประเด็นสําคัญที่เป็นที่จับตาในกระแสปัจจุบันไปจนถึงกระแส
แนวโน้มในอนาคต พร้อมทั้งเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการดําเนินงานและกระบวนการคิดที่นอกเหนือจากมุมมองแวด
วงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดในรูปแบบการจัดสัมมนาขนาดย่อม เพื่อส่งเสริม
การศึกษาและวิเคราะห์อย่างมีบูรณาการครบทุกมิติ จนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
  Emphasizes on sharing of knowledge and ideas about architectural design and real 
estate.Introduces important current issues, future trends, knowledge about operations and 
thinking processes beyond that of real estate business under the situationsof sharing and 
discussing ideas or small seminars in order to promote integrated learning and analyses in all 
respects and then real application. 
 
พส. 358 การสื่อสารการตลาด เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  3(3 – 0 – 6) 
RD. 358  Marketing Communication For Real Estate Development 
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในด้านกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อนําไปปรับ
ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถตอบสนองต่อการส่งเสริมด้านการตลาด ในวิชานี้นักศึกษาจะได้ทราบ
เรื่อง ความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร วัตถุประสงค์และขั้นตอนในการวางแผน จนไปถึงการ
ออกแบบโปรแกรมการส่ือสารการตลาด หลังจากน้ันจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการโฆษณาและส่งเสริมการขาย แนว
ทางการออกแบบโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ หลังจากน้ันจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์และเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์ จบท้ายด้วยการสร้างส่ือ (media) ที่สามารถนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
  To provide students the basic knowledge about complete marketing 
communication strategies for applying to architectural designs that meet marketing promotions; 
this course introduces the definition of complete marketing communication, the purposes and 
processes of planning, marketing communication program design, advertisement, sales 
promotions, effective advertisement design, public relations and relevant tools, and marketing 
media.  

 
พส. 455 สัมมนาการปฏิบัติวิชาชีพเพือ่การพัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์ 3(3 – 0 – 6) 
RD. 455 Seminars Professional Practice for Real Estate Development 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ พส.418 การออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง 
  สัมมนาองค์ประกอบของแนวโน้ม ปัจจัยและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี พลังงาน และส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในทางกลับกันก็มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วย พร้อมทั้งศึกษาวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างเชื่อมโยงและการแก้ปัญหาการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์จากหลายมุมมอง ภายใต้การอภิปรายนําของกลุ่มวิทยากรจากหลากหลายสาขาวิชาการ
และวิชาชีพ นอกจากน้ัน ยังจะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพนอกสถานที่ ซึ่งเน้นการสร้างความเข้าใจองค์
ความรู้ในภาพรวมและการปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมในการปฎิบัติวิชาชีพในอนาคต 



  Discusses about the components of trends of, factors of, and effects on economy, 
society, cultures, technologies, energies, environments, and real estate development from real 
estate professions.  Studies on analytical thinking and solving problems regarding real estate 
development projects from different aspects during the discussion led by speakers having 
different professions.Attends practical seminars outside the university that focus on creating 
overall knowledge and understanding, and preparing students’ bodies and minds for their future 
careers. 

กลุ่มวิชาบริหารจัดการงานก่อสร้าง 
 
พส. 261 หลักการและแนวคิดการจัดการงานก่อสร้างเบ้ืองต้น 3(3 – 0 – 6) 
RD. 261 Principles and Concepts for Construction Management 
  การกําหนดหลักเกณฑ์โครงการ การคัดเลือกแนวทางการออกแบบและก่อสร้าง ประเภทสัญญา  
การจัดเตรียมเอกสารสัญญา การคํานวณและควบคุมราคางานก่อสร้าง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในงาน
ก่อสร้าง การวินิจฉัยและปรับปรุงแผนและวิธีการก่อสร้างตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ
ของงานก่อสร้าง กระบวนการส่งมอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป ที่เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการ
ลดผลกระทบของการก่อสร้างที่มีต่อที่ดิน ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 
  Project criteria setting, the selection of design and construction processes, the types 
of contracts, the documentation for contracts, the calculation and control of construction costs, 
the analyses of construction possibility, the consideration and improvement of construction plans 
and processes according to real situations, the control of construction qualities and delivery 
processes according to standards that focus on participative management, and the reduction of 
construction effects on lands, environments, and society 
 
พส. 362 เทคนิคการจัดการงานก่อสร้างขั้นสูงและการจัดการความปลอดภัย 3(3 – 0 – 6) 
RD. 362 Advance Techniques for Construction and Safety Management 
  วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ พส.261 หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการงานก่อสร้างเบื้องต้น 
  การนําปรัชญาและแนวคิดที่ส่งเสริมความสมดุลและเพ่ือมุ่งไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง ในทุก
กิจกรรม การบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาตามลําดับโดยศึกษาตั้งแต่การจัดทําแผนการบริหาร
โครงการโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน 
และพื้นฐานแนวคิดในการจัดการความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง การนําหลักบริหารมาใช้ในงานความปลอดภัย 
กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย กองทุนเงินทดแทน หลักการป้องกัน วิเคราะห์ และประเมิน
อุบัติเหตุ การตรวจสอบความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนงานความปลอดภัย  
  Applies the philosophies and concepts promoting balance and for real 
application in all activities regarding construction management during this course.Studies on 
project management and planning with limitation of time, costs, and qualities for maximizing 
benefits for investors; and basic concepts for construction security management; the 
application of management principles to security, relevant laws, compensation funds, accident 
prevention, analyses, and evaluations, construction safety check, and activities promoting 
safety.  
 
 



พส. 363 ประมาณการค่าก่อสร้างเพื่อโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 3(3 – 0 – 6) 
RD. 363 Construction Estimate for Real Estate Project 
  วิธีและหลักการประมาณต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดตามประเภทค่าใช้จ่ายช่วงเวลาท่ี
ค่าใช้จ่ายนั้น ๆ เกิดขึ้น การวิเคราะห์ปัจจัยด้านความเส่ียงแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีผลกระทบต่อการ
ประมาณการ เช่น  มาตรฐานการก่อสร้าง เทคโนโลยี ข้อกํากัด แรงงาน และความพอเพียงทางทรัพยากรและ
เครื่องจักร รวมทั้งแนวทางการประมูลราคา ทั้งโครงการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการควบคุมราคาโดยการปรับ
แบบและรายการก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ และให้สะท้อนถึงปริมาณการใช้ที่ดิน พลังงาน และทรัพยากร
อื่น ๆ อย่างเหมาะสม 
  The methods and principles for estimating real estate construction costs; 
categorizing expenses, defining the time periods that expenses occur; analyzing risk factors; and 
creating immune systems affecting estimates such as construction standards, technologies, 
limitations, workforce, requirements (e.g. resources and machines), price auction for government 
and private projects, and price control (the adjustment of construction plans and items according 
to budgets and appropriate uses of lands, energies, and other resources) 

 
กลุ่มวิชาบริหารจัดการงานอาคาร 

 
พส. 271 หลักการและแนวคิดการจัดการอาคารเบ้ืองต้น 3(3 – 0 – 6) 
RD. 271 Principles and Concepts for Building Management 
  การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารและคุณภาพของส่ิงแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร  ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพยากร ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
และทรัพยากรขององค์กร ผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ สภาพแวดล้อม และ
กระบวนการทํางานรวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะขององค์กร ความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้
อาคาร การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่ิงแวดล้อมของอาคาร และความปลอดภัยรวมถึงการป้องกัน
อาชญากรรม  
  Develops the life qualities of buildings’ users and the qualities of environments; 
improves competitiveness and procedures of organizations by maximizing the benefits from resources 
(e.g. natural resources, energies, and organizational resources) and creating strategic plans concerning 
the relationship between humans and environments. Learns and analyzes the unique characteristics 
of organization, the demands and behaviors of building users, the effectiveness of energy usages, the 
environments of building, security, and crime prevention. 
 
พส. 472 หลักการประเมินผลกระทบของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น     3(3 – 0 – 6) 
RD. 472 Introductions of Environmental Impact Assessments for Real Estate Project 
   ศึกษาภาพรวมของกฎหมาย ขั้นตอน วิธีการ ขอบเขตมาตรฐาน และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของส่ิงแวดล้อมในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผ่านทางการทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ขั้นต้น (IEE) รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) และรายงานผลกระทบทางสังคม (SIA) 
   Studies on the overview of laws, processes, methods, standard scopes, and 
factors of real estate projects that possibly affect the qualities of environments by reporting 
about initial environmental effects (IEE), environmental impact assessment (EIA), and social 
impact assessment (SIA). 



พส. 473 การบริหารทรัพย์สินและการเจรจาต่อรอง 3(3 – 0 – 6) 
RD. 473 Property Management and Negotiation 
  แนวความคิด วิธีการ ข้อกฎหมาย ในการแปรรูปสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเน้นไปที่
อาคารที่อาจจะต้องมีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงการใช้งาน หรือการสร้างมูลค่าสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว ก่อให้เกิด
ผลตอบแทนมากท่ีสุด นอกจากน้ัน ยังรวมไปถึงการเป็นตัวแทนในการขายสินทรัพย์ทอดตลาด โดยอยู่ภายใต้
กรอบของวิชาชีพการบริหารทรัพย์สิน รวมทั้งศึกษาแนวคิดและธรรมชาติของข้อขัดแย้ง การเปล่ียนแปลงความ
ขัดแย้งที่มีอยู่ให้เป็นความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งเทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 
  Introduces the concepts, methods, and laws about processing properties for maximizing 
benefits, by focusing on, from buildings that may need improvement, adjustment, and value creation; 
representing for the owners of assets for auction under the professional scope of asset management; the 
other concepts and characteristics of disputes; changing disputes into beneficial ones; negotiation 
techniques for competitive advantages.  
 

กลุ่มวิชาบริหารจัดการทางการเงิน 
 
พส. 281 การพัฒนาที่ดิน 3(1– 4– 4) 
RD. 281 Land Development 
  ความสําคัญของทรัพยากรที่ดินและทรัพย์สิน อุปสงค์อุปทานของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิตและผลผลิต ที่มีต่อการใช้ที่ดินและทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่ง
หมายถึงผลตอบแทนของการพัฒนาที่ดินและการเติบโตทางเศรษฐกิจชุมชนพร้อมแนวคิดในการออกแบบที่จะเอื้อ
ต่อการหมุนเวียนทางด้านรายได้ การจ้างงาน และระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการออกแบบ
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาที่ดิน 
  Introduces the importance of lands and assets, and the demands and supplies of 
real estate projects. Analyzes the relationship between production factors and products; the 
effects of the factors on the uses of lands and assets for maximizing benefits or the return on 
development of lands and communities’ economic growth; and the design concepts for the 
circular flows of incomes, employments, and communities’ economic systems. Meanwhile, design 
practices for supporting the needs on land developments.  
 
พส. 382 หลักการเงินและการลงทุน เพือ่งานอสังหาริมทรัพย ์ 3(3 – 0 – 6) 
RD. 382 Finance and Investments for Real Estate 
  ระเบียบและเครื่องมือต่าง ๆ ของตลาดการเงินและตลาดทุน การวิเคราะห์ความเส่ียงในตลาด
การเงินและตลาดทุน ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงตลาดการเงินและตลาดทุนที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การ
พิจารณาสินเชื่อของอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันการเงิน ปัญหาและอุปสรรคทางด้านการเงินของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 

The rules and tools of financial and capital markets, the risk analyses for financial and 
capital markets, the effects of the changes of financial and capital markets on real estate business, the 
credit consideration of real estate of financial institutions, and the financial problems and obstacles of 
real estate business 


