5 คําอธิบายรายวิชา
2501121*
หลักการออกแบบในงานสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
มูลฐานการออกแบบงานทัศนศิลป หลักการจัดองคประกอบงานสองมิติ สามมิติ และสี่มิติ หลักการ เกณฑ และขั้นตอน
การออกแบบสถาปตยกรรมขนาดเล็ก
2501121*
Principles of Design in Architecture
3(3-0-6)
PRIN DSGN ARCH
Design fundamentals for visual art; principles of two-, three-, and four-dimensional composition; principles, criteria
and process of small-scale architectural design.
ปฏิบัติการออกแบบ
4(0-8-4)
2501117
ปฏิบัติการออกแบบงานทัศนศิลป สองมิติ สามมิติ สี่มิติ โดยเนนกระบวนความคิด การวิเคราะห รูปทรงและที่วาง วัสดุ
และโครงสราง เพื่อนํามาประยุกตกับงานศิลปะและสถาปตยกรรม
2501117
Studio in Design
4(0-8-4)
STUDIO DSGN
Practice in the design of two-, three- and four-dimensional visual art, emphasizing thinking and analytical process,
form and space, materials and structure for art and architecture application.
มรดกสถาปตยกรรมไทย
3(3-0-6)
2501296
ปจจัยพื้นฐานและอิทธิพลของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สังคม วัฒนธรรม และศาสนา ที่มีผลตอการพัฒนารูปแบบ
สถาปตยกรรมไทยในอดีต รูปแบบและเอกลักษณของสถาปตยกรรมไทยในยุคสมัยตางๆ การพัฒนารูปแบบอาคารประเภท
ตางๆ ไดแก บานพักอาศัย วัด และวัง การพัฒนาชุมชนและเมืองโบราณ
2501296
Thai Architectural Heritage
3(3-0-6)
THAI ARCH HERITAGE
The evolution of building types as the result of geographical, climate, social, cultural and religious influences;
introduction to a historical study of various building types such as houses, monasteries and palaces, the
development of towns and cities in Thai history.
ประวัติศาสตรศิลปะและสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
2501191*
มูลเหตุ อิทธิพลตางๆ และแนวความคิดในการสรางสรรคงานศิลปะและสถาปตยกรรม การวิเคราะหและวิจารณผลงาน
ศิลปะและสถาปตยกรรม ประวัติศาสตรศิลปะและสถาปตยกรรมตะวันตกโดยสังเขป ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร จนถึง
สมัยศตวรรษที่ 20
2501191*
History of Art and Architecture
3(3-0-6)
HIST ART / ARCH
Motivations, influences and concepts in artistic and architectural creations; analysis and criticism of works of art
and architecture; a brief survey of the history of western art and architecture from prehistoric period to the
twentieth century.
* รายวิชาเปดใหม

2501153*
การเขียนแบบและเขียนภาพสถาปตยกรรม
3(2-2-5)
การเขียนแบบและเขียนภาพสถาปตยกรรมดวยมือ เครื่องมือ และเครื่องมือดิจิทัล เทคนิคการเขียนแบบและการเขียนภาพ
สถาปตยกรรมตามทฤษฎีสัมมเลขา อักษมาตร ทัศนียภาพ และฉายาวิทยา วิธีการนําเสนองานสถาปตยกรรม
2501153*
Architecture Drawing and Presentation
3(2-2-5)
ARCH DRAW PRES
Architectural drawing and presentation using free-hand drawing, drafling and digital tools; architectural drawing
and presentation techniques according to theories of orthographic, axonometric and perspective projection,
casting and rendering of shade and shadow; architectural presentation methods.
หลักการออกแบบสิ่งแวดลอม 1
3(3-0-6)
2503111
หลักการและแนวความคิดในการออกแบบสิ่งแวดลอมโดยการสรางสรรคของมนุษย และความสัมพันธกับทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
2503111
Environmental Design Principles I
3(3-0-6)
ENV DSGN PRIN I
Principles and concepts of man-made environmental design and relationship with resources and natural
environments.
สถิติประยุกตเพื่อการวางแผน
3(3-0-6)
2503123
การประยุกตใชวิธีการทางสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อการอธิบายปรากฏการณ การทดสอบสมมุติฐาน และ
การคาดประมาณ
2503123
Applied Statistics for Planning
3(3-0-6)
APP STAT PLAN
Application of statistical methods for quantitative data analysis for description of phenomena, hypotheses testing,
and estimations.
โครงสรางและวัสดุ
3(3-0-6)
2503131
รูปแบบและระบบโครงสราง การรับน้ําหนักและการถายแรง การใชวัสดุและวิธีการกอสราง โครงสรางและความเหมาะสม
ตอการใชประโยชนทางสถาปตยกรรมผังเมืองที่ประกอบดวยการพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐานของเมือง
2503131
Structure and Materials
3(3-0-6)
STRCT & MAT
Structural forms and systems; loading and force distributing; the use of materials and construction methods,
structures and proper usages in urban architecture including urban development and urban infrastructure.
วิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานมนุษย
3(3-0-6)
2503132*
วิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย กระบวนการเปนเมือง องคประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ความ
เชื่อมโยงระหวางเมืองกับชนบท ทฤษฎี หลักการ และแนวความคิดในการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท
* รายวิชาเปดใหม

2503132*

Evolution of Human Settlements
3(3-0-6)
EVO HUM SET
Evolution of human settlements; physical, economic and social elements; urban and rural linkages; theories,
principles and concepts of urban and rural development planning.
ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดลอม 1
4(0-8-4)
2503161
ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดลอมโดยการสรางสรรคของมนุษย
และความสัมพันธกบั ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติ
2503161
Studio in Environmental Design I
4(0-8-4)
ENV DSGN I
Exercises in man-made environmental design and relationship with resources and natural environments.
การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับสถาปตยกรรมผังเมือง 1
3(1-4-4)
2503211*
การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานและการสรางภาพเคลื่อนไหวในงานสถาปตยกรรมผังเมือง
2503211*
Computer Application in Urban Architecture I
3(1-4-4)
COMP APP UA I
Application of basic computer programs and animation in urban architecture
หลักการออกแบบสิ่งแวดลอม 2
3(3-0-6)
2503212
หลักการและแนวความคิดในการออกแบบสิ่งแวดลอมโดยการสรางสรรคของมนุษย โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี และ
ความสัมพันธกบั ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
2503212
Environmental Design Principles II
3(3-0-6)
ENV DSGN PRIN II
Principles and concepts of man-made environmental design by using applied technology and relationship with
resources and natural environments.
หลักการออกแบบสิ่งแวดลอม 3
3(3-0-6)
2503213
หลักการและแนวความคิดในการออกแบบสิ่งแวดลอมโดยการสรางสรรคของมนุษยภายใตเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม และความสัมพันธกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
2503213
Environmental Design Principles III
3(3-0-6)
ENV DSGN PRIN III
Principles and concepts of man-made environmental design under socio-economic consideration and
relationship with resources and natural environments.

* รายวิชาเปดใหม

2503214*
การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับสถาปตยกรรมผังเมือง 2
3(1-4-4)
การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการสรางภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ และการสรางภาพเคลื่อนไหวเพื่อการออกแบบ
สิ่งแวดลอม
2503214*
Computer Application in Urban Architecture II
3(1-4-4)
COMP APP UA II
Application of computer programs in two and three dimensional visualization and animation in environmental
design.
ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดลอม 2
4(0-8-4)
2503262
ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดลอมโดยการสรางสรรคของมนุษย โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี
และความสัมพันธกบั
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
2503262
Studio in Environmental Design II
4(0-8-4)
ENV DSGN II
Exercises in man-made environmental design by using applied technology and relationship with resources and
natural environments.
ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดลอม 3
4(0-8-4)
2503263
ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดลอมโดยการสรางสรรคของมนุษยภายใตเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจและสังคม และความสัมพันธ
กับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
2503263
Studio in Environmental Design III
4(0-8-4)
ENV DSGN III
Exercises in man-made environmental design under socio-economic consideration and relationship with
resources and natural environments.
การพัฒนายานชานเมือง
3(3-0-6)
2503311
แนวความคิดและวิธีการในการวางผังพัฒนายานชานเมือง
การวางผังโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม การวางผังโครงขายถนน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2503311
Suburban Development
3(3-0-6)
SUBURB DEV
Concepts and methods of suburban development planning; land-subdivision project planning for residential,
commercial, and industrial purposes; planning of road network, public utilities, and facilities.
การพัฒนาฟนฟูเมือง
3(3-0-6)
2503314
แนวความคิดและวิธีการในการพัฒนาฟนฟูเมือง การกําหนดพื้นที่ การออกแบบและวางผังโครงการพัฒนาฟนฟูเมือง และ
การวิเคราะหความเปนไปไดเบื้องตนของโครงการ

* รายวิชาเปดใหม

2503314

Urban Redevelopment
3(3-0-6)
URB REDEV
Concepts and methods of urban redevelopment; site selection; urban redevelopment project design and
planning; and project pre-feasibility analysis.
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรในงานสถาปตยกรรมผังเมือง
3(1-4-4)
2503323
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรในการสํารวจและวิเคราะหสภาพทางกายภาพของพื้นที่ในงานสถาปตยกรรมผัง
เมือง
2503323
Geographical Information Technology in Urban Architecture
3(1-4-4)
GEO IT URB ARCH
Use of geographical information technology in urban architecture for physical survey and analysis.
การประเมินราคาทรัพยสิน
3(3-0-6)
2503324*
ความสัมพันธระหวางราคาทรัพยสินซึ่งไดแกที่ดินและสิ่งปลูกสรางกับปจจัยทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม การ
เปลี่ยนแปลงราคาทรัพยสิน การสรางแบบจําลองเพื่อการประเมินราคาทรัพยสิน
2503324*
Property Valuation
3(3-0-6)
PROP VALUA
Relationships between property value : land and buildings, and physical as well as socio-economic factors;
changes of property value; property valuation modeling.
การวางผังการขนสงเมือง
3(2-2-5)
2503331
ระบบการขนสงและความสัมพันธกับการใชประโยชนที่ดินของเมือง การคาดประมาณอุปสงคของการขนสง หลักการ
แนวความคิด และวิธีการในการออกแบบและวางผังการขนสงของเมือง
2503331
Urban Transportation Planning
3(2-2-5)
URB TRAN PLAN
Transportation systems and relationships with urban land uses; estimation of transportation demand; principles,
concepts, and methods of urban transportation design and planning.
การวางผังโครงสรางพื้นฐานเมือง
3(2-2-5)
2503332
หลักการ แนวความคิด และวิธีการในการออกแบบและวางผังระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของเมือง โดย
ความสัมพันธกบั รูปแบบการใชประโยชนที่ดินและลําดับการพัฒนาของเมือง
2503332
Urban Infrastructure Planning
3(2-2-5)
URB INFRA PLAN
Principles, concepts, and methods of urban infrastructure design and planning relating land use patterns and
urban development phasing.

* รายวิชาเปดใหม

2503341
สังคมวิทยาเมือง
3(3-0-6)
องคประกอบและโครงสรางทางสังคมของประชากรเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาและการแกไข และกลยุทธ
การพัฒนาทางสังคม
2503341
Urban Sociology
3(3-0-6)
URB SOCIO
Components and social structure of urban population; social change, problems and issues; and social
development strategies.
ปฏิบัติการสถาปตยกรรมผังเมือง 1
4(0-8-4)
2503361
การศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติการออกแบบการพัฒนายานชานเมือง การกําหนดที่ตั้ง ขนาด สัดสวน และรูปแบบ
สถาปตยกรรมผังเมือง การกําหนดพื้นที่โลง และการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม และการวางผังโครงสรางพื้นฐาน
2503361
Urban Architectural Design Studio I
4(0-8-4)
UA DSGN I
Analysis and designing exercises in suburban development; location, size, proportion, and urban architectural
features; open space planning and landscape architectural design; and infrastructure planning.
4(0-8-4)
ปฏิบัติการสถาปตยกรรมผังเมือง 2
2503362
การศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติการออกแบบการพัฒนาฟนฟูเมือง การกําหนดที่ตั้ง ขนาด สัดสวน และรูปแบบ
สถาปตยกรรมผังเมือง การกําหนดพื้นที่โลง และการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม และการวางผังโครงสรางพื้นฐาน
2503362
Urban Architectural Design Studio II
4(0-8-4)
UA DSGN II
Analysis and designing exercises in urban redevelopment; location, size, proportion, and urban architectural
features; open space planning and landscape architectural design; and infrastructure planning.
การฟนฟูบูรณะเมือง
3(3-0-6)
2503415
แนวความคิดและวิธีการในการฟนฟูบูรณะเมือง การกําหนดพื้นที่ การออกแบบและวางผังโครงการฟนฟูเมือง และการ
วิเคราะหความเปนไปไดเบื้องตนของโครงการ
2503415
Urban Rehabilitation
3(3-0-6)
URB REHAB
Concepts and methods of urban rehabilitation; site selection; and rehabilitation project design and planning; and
project pre-feasibility analysis.
การอนุรักษเมือง
3(3-0-6)
2503414
แนวความคิดและวิธีการในการอนุรักษเมือง การกําหนดพื้นที่ การออกแบบและวางผังโครงการอนุรักษเมือง และการ
วิเคราะหความเปนไปไดเบื้องตนของโครงการ

2503414

Urban Conservation
3(3-0-6)
URB CON
Concepts and methods of urban conservation; site selection; urban conservtion project design and planning; and
project pre-feasibility analysis.
การวางแผนและจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
2503433
การพัฒนาแบบยั่งยืนโดยการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการจัดการดานสาธารณูปโภคและการกําหนดมาตรการ
ควบคุมการพัฒนาภายใตขีดความสามารถทางสิ่งแวดลอมของพื้นที่
และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
พัฒนาเมือง
2503433
Environmental Planning and Management
3(3-0-6)
ENV PLAN MGT
Sustainable development by policies, plans, and management of public facilities, and enactment of development
control within the environmental capability of the areas; and the environmental impact assessment of urban
development projects.
เศรษฐศาสตรเมือง
3(3-0-6)
2503442
โครงสรางทางเศรษฐกิจของเมือง ความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาเมือง แนวความคิด
เกี่ยวกับการกําหนดที่ตั้งของประเภทการใชประโยชนที่ดินและโครงสรางพื้นฐานของเมือง
2503442
Urban Economics
3(3-0-6)
URB ECON
Urban economic structure; relationships between economic growth and urban development; concepts relating
locations of land use and urban infrastructure.
การบริหารจัดการเมือง
3(3-0-6)
2503443
การสรางลําดับการพัฒนาเมืองที่สัมพันธกับการดําเนินการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวางแผนและจัดทํา
งบประมาณ การเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกรเพื่อการพัฒนาเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน
2503443
Urban Management
3(3-0-6)
URB MGT
Development phasing relating to provision of public utilities and facilities, budget planning, improvement of
capacity of urban development corperation, and public participation.
การบริหารจัดการโครงการ
3(3-0-6)
2503445*
การบริหารจัดการการกอสราง การดําเนินการและการบํารุงรักษาโครงการพัฒนายานชานเมือง โครงการพัฒนาฟนฟู
เมือง โครงการฟนฟูบูรณะเมือง และโครงการอนุรักษเมือง เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมือง

* รายวิชาเปดใหม

2503445*

Project Management
3(3-0-6)
PROJ MANAGE
Management of the construction, operation, and maintenance of suburban development, urban redevelopment,
urban rehabilitation, and urban conservation projects in accordance with the objectives of the urban plans.
ปฏิบัติการสถาปตยกรรมผังเมือง 3
4(0-8-4)
2503463
การศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติการออกแบบการฟนฟูบูรณะเมือง การกําหนดที่ตั้ง ขนาด สัดสวน และรูปแบบสถาปตยกรรม
ผังเมือง การกําหนดพื้นที่โลง และการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม และการวางผังโครงสรางพื้นฐาน
2503463
Urban Architectural Design Studio III
4(0-8-4)
UA DSGN III
Analysis and designing exercises in urban rehabilitation; location, size, proportion, and urban architectural
features; open space planning and landscape architectural design; and infrastructure planning.
ปฏิบัติการสถาปตยกรรมผังเมือง 4
4(0-8-4)
2503464
การศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติการออกแบบการอนุรักษเมือง การกําหนดที่ตั้ง ขนาด สัดสวน และรูปแบบสถาปตยกรรมผัง
เมือง การกําหนดพื้นที่โลง และการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม และการวางผังโครงสรางพื้นฐาน
2503464
Urban Architectural Design Studio IV
4(0-8-4)
UA DSGN IV
Analysis and designing exercises in urban conservation; location, size, proportion, and urban architectural
features; open space planning and landscape architectural design; and infrastructure planning.
ปริทัศนเมืองโบราณในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย
3(3-0-6)
2503513*
ความสําคัญและวิวัฒนาการของเมืองโบราณและโบราณสถานในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย โดยเนนถึงการกระจายตัว
และปจจัยสําคัญตาง ๆ ที่มีสวนทําใหเมืองเกิดขึ้น เจริญเติบโต และเสื่อมโทรมลง หลักการ แนวความคิด และการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษเมืองโบราณใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
2503513*
Survey of Old Towns and Cities in Thailand and South East Asia
3(3-0-6)
SURV OLD TOWN/CITY
Significance and evolution of ancient cities and monuments in Thailand and South-east Asia, emphasizing on the
distribution and major factors relevant to the existence, the development, and the decay of the cities. Principles,
concepts, and the public participation in the conservation and development of ancient cities in relation with the
present conditions.
การวางแผนภาคและเมือง
3(3-0-6)
2503515
การศึกษาวิเคราะหองคประกอบและโครงสรางของภาคและเมือง หลักการ แนวความคิด และวิธีการในการวางแผนภาค
และเมือง และการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
* รายวิชาเปดใหม

2503515

Urban and Regional Planning
3(3-0-6)
URB REG PLAN
Analysis of urban and regional elements and structure; principles, concepts, and methods of urban and regional
planning; and planning implementation.
การควบคุมการวางผังและออกแบบเมือง
3(3-0-6)
2503544
กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการผังเมือง
หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดและการใชบังคับมาตรการทางดาน
กายภาพภายใตอํานาจในทางปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2503544
Urban Planning and Design Control
3(3-0-6)
URB PLAN DES CONTL
Laws and regulations relating urban planning; principles and methods of physical measures enactment and
enforcement under the administration power of concerning authorities.
การปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง
3(1-4-4)
2503545
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง ความสัมพันธในลักษณะสหวิทยาการ
ของกลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการผังเมือง และการฝกงานทางดานสถาปตยกรรมผังเมือง
2503545
Urban Architectural Professional Practice
3(1-4-4)
URB ARCH PROF PRAC
Roles, duties, and responsibilities of professional practice in urban architecture; inter-disciplinary relationship
among professions involving in urban planning; and internship in urban architecture.
สัมมนาการออกแบบสถาปตยกรรมผังเมือง
3(3-0-6)
2503556*
การอภิปรายกรณีศึกษาดานการออกแบบสถาปตยกรรมผังเมืองเพื่อการประเมินผลและการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข
2503556*
Seminar in Urban Architectural Design
3(3-0-6)
URB ARCH DSGN SEM
Discussion on case studies on urban architectural design for evaluation and analysis of problems and solutions.
เอกัตศึกษา
2503557*
การศึกษาทางดานสถาปตยกรรมผังเมืองตามความสนใจเฉพาะราย
2503557*
Individual Study
INDIV STUD
Study in urban architecture according to each student’s.

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปฏิบัติการสถาปตยกรรมผังเมือง 5
4(0-8-4)
2503565
การศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติการวางแผนภาคและเมือง การกําหนดที่ตั้ง ขนาด สัดสวน และรูปแบบสถาปตยกรรมผัง
เมือง การกําหนดพื้นที่โลง และการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม และการวางผังโครงสรางพื้นฐาน
* รายวิชาเปดใหม

2503565

Urban Architectural Design Studio V
4(0-8-4)
UA DSGN V
Analysis and exercises in urban and regional planning; location, size, proportion, and urban architectural
features; open space planning and landscape architectural design; and infrastructure planning.
วิทยานิพนธ
12(0-24-12)
2503581
การประมวลความรูทางดานทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย แนวความคิด รูปแบบ และ
แนวทางดําเนินการทางดานสถาปตยกรรมผังเมืองในพื้นที่ที่ไดกําหนดเปนกรณีศึกษา
2503581
Thesis
12(0-24-12)
THESIS
Integration of theoretical and pragmatic knowledge for identifying objectives and targets, concepts, features and
implementation guidelines in urban architecture of the case study areas.
มูลฐานภูมิสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
2504465*
ความรูพื้นฐานในงานภูมิสถาปตยกรรม หลักการวางผังบริเวณและการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม เทคนิคพื้นฐานในการ
พัฒนาพื้นที่ กฎหมายและขอบัญญัติที่เกี่ยวของ
2504465*
Landscape Architecture Fundamentals
3(3-0-6)
LA FUNDS
Basic knowledge in landscape architecture; principles of site planning and landscape design; basic techniques
for site improvement; related laws and regulations.
เคหพัฒนาการเบื้องตน
3(3-0-6)
2506503
ศึกษาปญหาที่กอใหเกิดแหลงเสื่อมโทรม โดยพิจารณาทางดานโครงสรางสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางกายภาพ
ตลอดจนนโยบายของชาติในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยของประชากร
การวางแผนการใชที่ดินและสิทธิในการ
ครอบครองมาตรฐานและประเภทของที่อยูอาศัย การลงทุน แหลงเงินทุนเกี่ยวกับที่อยูอาศัย ทั้งดานของรัฐและเอกชน
2506503
Introduction to Property Development
3(3-0-6)
INTRO PROP DEV
Fundamental problems of human settlements: social, economic and political variables; land use planning
practice, property ownership, standards and types of housing, investment and financial sources in both the
national and private sectors.
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง 1
3(2-2-5)
5500111
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาขอมูลและความรูจากแหลงขอมูลและสื่อตาง ๆ ในหัวขอที่ผูเรียนสนใจ ตามหัว
เรื่องหลักที่กําหนดและนํามาประมวล สรุป เพือ่ นําเสนอประเด็นที่สําคัญ

* รายวิชาเปดใหม

5500111

Experiental English I
3(2-2-5)
EXP ENG I
Practice language skills in acquiring information and knowledge from different sources and media in subjects of
students’ interest under selected themes; collecting information, summarizing and presenting important issues.
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง 2
3(2-2-5)
5500112
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลและความรูจากแหลงขอมูลและสื่อตาง ๆ ใน
หัวขอที่ผูเรียนสนใจ ตามหัวเรื่องหลักที่กําหนด แลวนํามาสรุปและแสดงความคิดเห็นในกลุมเพื่อนําเสนอ
5500112
Experiental English II
3(2-2-5)
EXP ENG II
Practice language skills in acquiring analyzing and synthesizing information and knowledge from different
sources and media on topics of students’ interest under selected themes; summarizing what the have learned,
and presenting opinions from group discussion.
ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 1
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่สอบผาน 5500112
ฝกทักษะการอาน การเขียน และการอภิปราย ในหัวขอเรื่องรวมสมัยในวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
5500206
English for Academic Purposes I
3(2-2-5)
EAP I
Condition
: PRER 5500112
Practice in reading, writing and discussing contemporary issues related to the field of architecture.
5500206

5500207
5500207

ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 2
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่สอบผาน 5500206
English for Academic Purposes II
EAP I
Condition
: PRER 5500206

3(2-2-5)
3(2-2-5)

