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คําอธิบายรายวิชา
2501117 ปฏิบัติการออกแบบ
4(0-8-4)
ปฏิบัติการออกแบบงานทัศนศิลป สองมิติ สามมิติ สี่มิติ โดยเนนกระบวนความคิด
การวิเคราะห รูปทรงและที่วาง วัสดุและโครงสราง เพื่อนํามาประยุกตกับงานศิลปะและ
สถาปตยกรรม
Studio in Design
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.
*2501122 หลักการออกแบบงานสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
พื้นฐานการออกแบบงานทัศนศิลป หลักการออกแบบสองมิติ สามมิติ และสี่มิติ รูปทรง
ที่วาง และการออกแบบโครงสราง ซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับการออกแบบสถาปตยกรรม
ขนาดเล็ก
Principles of Architectural Design
PRIN ARCH DSGN
Design fundamentals for visual art; principles of two-, three- and fourdimensional design; form, spatial and structural design, which lays basis
for small-scale architectural design.
*2501154 การนําเสนอแบบทางสถาปตยกรรม 1
3(1-4-4)
วิธีการและเทคนิคการเขียนแบบและการนําเสนอแบบสถาปตยกรรม โดยใชอุปกรณ
เขียนแบบ ทฤษฎีสัมมเลขา อักษมาตร ทัศนียวิทยา และฉายาวิทยา
Architectural Representation I
ARCH REPRESENT I
Methods and techniques of architectural drawing and presentation, using
drafting tools; theories of orthographic, axonometric, perspective
projections, casting and rendering of shades and shadows.
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*2501155 การนําเสนอแบบทางสถาปตยกรรม 2
3(1-4-4)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่สอบผาน *2501154
วิธีการและเทคนิคการนําเสนอดานทัศนภาพและสถาปตยกรรมโดยใชสื่อที่เหมาะสม
การเขียนภาพราง การใชอุปกรณเขียนแบบดวยมือและดิจิตัล และการใชสื่อหลายแบบ
Architectural Representation II
ARCH REPRESENT II
Condition : PRER *2501154
Methods and techniques for visual and architectural representation using
appropriate media; the use of free-hand drawing, drafting and digital tools;
the use of multimedia.
2501191 ประวัติศาสตรศิลปะและสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
มูลเหตุ อิทธิพลตางๆ และแนวความคิดในการสรางสรรคงานศิลปะและสถาปตยกรรม
การวิเคราะหและวิจารณผลงานศิลปะและสถาปตยกรรม ประวัติศาสตรศิลปะและ
สถาปตยกรรมตะวันตกโดยสังเขป ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร จนถึงสมัยศตวรรษที่ 20
History of Art and Architecture
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.
2501296 มรดกสถาปตยกรรมไทย
3(3-0-6)
ปจจัยพื้นฐานและอิทธิพลของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สังคม วัฒนธรรม และศาสนา ที่มี
ผลตอการพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมไทยในอดีต รูปแบบและเอกลักษณของ
สถาปตยกรรมไทยในยุคสมัยตางๆ การพัฒนารูปแบบอาคารประเภทตางๆ ไดแก
บานพักอาศัย วัด และวัง การพัฒนาชุมชนและเมืองโบราณ
Thai Architectural Heritage
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.
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2503111 หลักการออกแบบสิ่งแวดลอม 1
3(3-0-6)
หลักการและแนวความคิดในการออกแบบสิ่งแวดลอมโดยการสรางสรรคของมนุษย
และความสัมพันธกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
Environmental Design Principles I
ENV DSGN PRIN I
Principles and concepts of man-made environmental design and
relationship with resources and natural environments.
2503123 สถิติประยุกตเพื่อการวางแผน
3(3-0-6)
การประยุกตใชวิธีการทางสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อการอธิบาย
ปรากฏการณ การทดสอบสมมุติฐาน และการคาดประมาณ
Applied Statistics for Planning
APP STAT PLAN
Application of statistical methods for quantitative data analysis for
description of phenomena, hypotheses testing, and estimations.
2503131 โครงสรางและวัสดุ
3(3-0-6)
รูปแบบและระบบโครงสราง การรับน้ําหนักและการถายแรง การใชวัสดุและวิธีการ
กอสราง โครงสรางและความเหมาะสมตอการใชประโยชนทางสถาปตยกรรมผังเมืองที่
ประกอบดวยการพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐานของเมือง
Structure and Materials
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.
2503132 วิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานมนุษย
3(3-0-6)
วิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย กระบวนการเปนเมือง องคประกอบทางกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อมโยงระหวางเมืองกับชนบท ทฤษฎี หลักการ และ
แนวความคิดในการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท
Evolution of Human Settlements
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.
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2503161 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดลอม 1
4(0-8-4)
ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดลอมโดยการสรางสรรคของมนุษย และความสัมพันธกับ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
Studio in Environmental Design I
ENV DSGN I
Exercises in man-made environmental design and relationship with
resources and natural environments.
2503211 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับสถาปตยกรรมผังเมือง 1
3(1-4-4)
การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานและการสรางภาพเคลื่อนไหวในงาน
สถาปตยกรรมผังเมือง
Computer Application in Urban Architecture I
COMP APP UA I
Application of basic computer programs and animation in urban architecture
2503212 หลักการออกแบบสิ่งแวดลอม 2
3(3-0-6)
หลักการและแนวความคิดในการออกแบบสิง่ แวดลอมโดยการสรางสรรคของมนุษย โดย
การประยุกตใชเทคโนโลยี และความสัมพันธกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
Environmental Design Principles II
ENV DSGN PRIN II
Principles and concepts of man-made environmental design by using
applied technology and relationship with resources and natural environments.
2503213 หลักการออกแบบสิ่งแวดลอม 3
3(3-0-6)
หลักการและแนวความคิดในการออกแบบสิ่งแวดลอมโดยการสรางสรรคของมนุษย
ภายใตเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจและสังคม และความสัมพันธกับทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
Environmental Design Principles III
ENV DSGN PRIN III
Principles and concepts of man-made environmental design under socioeconomic consideration and relationship with resources and natural
environments.
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2503214 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับสถาปตยกรรมผังเมือง 2
3(1-4-4)
การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการสรางภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ และการสราง
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อการออกแบบสิ่งแวดลอม
Computer Application in Urban Architecture II
COMP APP UA II
Application of computer programs in two and three dimensional
visualization and animation in environmental design.
2503262 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดลอม 2
4(0-8-4)
ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดลอมโดยการสรางสรรคของมนุษย โดยการประยุกตใช
เทคโนโลยี และความสัมพันธกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
Studio in Environmental Design II
ENV DSGN II
Exercises in man-made environmental design by using applied technology
and relationship with resources and natural environments.
2503263 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดลอม 3
4(0-8-4)
ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดลอมโดยการสรางสรรคของมนุษยภายใตเงื่อนไขทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม และความสัมพันธกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
Studio in Environmental Design III
ENV DSGN III
Exercises in man-made environmental design under socio-economic
consideration and relationship with resources and natural
*2503315 การวางผังพัฒนาเมือง
3(3-0-6)
หลักการ แนวความคิด และวิธีการศึกษาวิเคราะหทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
การวางผังและการออกแบบโครงการพัฒนายานชานเมือง ชุมชนบริวาร และเมืองใหม
โดยวิธีการจัดสรรที่ดิน การจัดรูปที่ดิน การนิคมอุตสาหกรรม และการวางผังเมืองเฉพาะ
Urban Development Planning
URB DEV PLAN
Principles, concepts and methods of physical, economic and social study
and analysis; the development planning and design for suburban areas,
satellite communities, and new towns by using land subdivision, land
readjustment, industrial estate, and specific planning methods.
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*2503316 การวางผังฟนฟูเมือง
3(3-0-6)
หลักการ แนวความคิด และวิธีการศึกษาวิเคราะหทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
การวางผังและการออกแบบโครงการอนุรักษ การปรับปรุงฟนฟู และการ
บูรณปฏิสังขรณพื้นที่เมืองในเขตชั้นใน โดยวิธีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม การแปลงสิทธิ
การถือครองทรัพยสิน และการวางผังเมืองเฉพาะ
Urban Renewal Planning
URB RENEW PLAN
Principles, concepts and methods of physical, economic and social study
and analysis; the planning and design for the conservation, rehabilitation,
and redevelopment projects of inner urban areas by using fire damage
improvement, property right conversion, and specific planning methods.
2503323 เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรในงานสถาปตยกรรมผังเมือง
3(1-4-4)
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรในการสํารวจและวิเคราะหสภาพทางกายภาพ
ของพื้นที่ในงานสถาปตยกรรมผังเมือง
Geographical Information Technology in Urban Architecture
GEO IT URB ARCH
Use of geographical information technology in urban architecture for
physical survey and analysis.
2503324 การประเมินราคาทรัพยสิน
3(3-0-6)
ความสัมพันธระหวางราคาทรัพยสินซึ่งไดแกที่ดินและสิ่งปลูกสรางกับปจจัยทางดาน
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงราคาทรัพยสิน การสรางแบบจําลอง
เพื่อการประเมินราคาทรัพยสิน
Property Valuation
PROP VALUA
Relationships between property value: land and buildings, and physical as
well as socio-economic factors; changes of property value; property
valuation modeling.
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2503331 การวางผังการขนสงเมือง
3(2-2-5)
ระบบการขนสงและความสัมพันธกับการใชประโยชนที่ดินของเมือง การคาดประมาณ
อุปสงคของการขนสง หลักการ แนวความคิด และวิธีการในการออกแบบและวางผัง
การขนสงของเมือง
Urban Transportation Planning
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.
2503332 การวางผังโครงสรางพื้นฐานเมือง
3(2-2-5)
หลักการ แนวความคิด และวิธีการในการออกแบบและวางผังระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการของเมือง โดยความสัมพันธกับรูปแบบการใชประโยชนที่ดินและลําดับ
การพัฒนาของเมือง
Urban Infrastructure Planning
URB INFRA PLAN
Principles, concepts, and methods of urban infrastructure design and
planning relating land use patterns and urban development phasing.
*2503333 การออกแบบองคประกอบเมือง 1
3(2-2-5)
การออกแบบและการนําเสนอแบบเลขนิเทศของโครงสรางและวัสดุทางสถาปตยกรรม
ภูมิสถาปตยกรรม และวิศวกรรมขั้นพื้นฐานขององคประกอบทางกายภาพของเมืองที่
ประกอบดวยมวลอาคาร ที่โลง โครงขายการสัญจร สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ของยานที่อยูอาศัย ยานพาณิชยกรรม และยานอุตสาหกรรมของเมือง
Urban Architectonic I
URB ARCH I
The basic design and the graphic presentation of architectural, landscape
architectural, and engineering structures and materials of the physical
elements of urban architecture consisting of building masses, open spaces,
transportation, public utilities and facilities in residential, commercial, and
industrial zones.
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*2503334 การออกแบบองคประกอบเมือง 2
3(2-2-5)
การออกแบบและการนําเสนอแบบโครงสรางและวัสดุทางสถาปตยกรรม ภูมิ
สถาปตยกรรม และวิศวกรรมขั้นสูงขององคประกอบทางกายภาพของเมืองที่
ประกอบดวยมวลอาคาร ที่โลง โครงขายการสัญจร สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ของยานที่อยูอาศัย ยานพาณิชยกรรม และยานอุตสาหกรรมของเมือง
Urban Architectonic II
URB ARCH II
The advanced design and the graphic presentation of architectural,
landscape architectural, and engineering structures and materials of the
physical elements of urban architecture consisting of building masses,
open spaces, transportation, public utilities and facilities in residential,
commercial, and industrial zones.
2503341 สังคมวิทยาเมือง
3(3-0-6)
องคประกอบและโครงสรางทางสังคมของประชากรเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปญหาและการแกไข และกลยุทธการพัฒนาทางสังคม
Urban Sociology
URB SOCIO
Components and social structure of urban population; social change,
problems and issues; and social development strategies
*2503363 ปฏิบัติการวางผังพัฒนาเมือง
4(0-8-4)
การศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติการออกแบบการพัฒนาเมือง การกําหนดที่ตั้ง ขนาด
สัดสวน และรูปแบบสถาปตยกรรมผังเมือง การกําหนดพื้นที่โลง และการออกแบบภูมิ
สถาปตยกรรม และการวางผังโครงสรางพื้นฐาน
Urban Development Planning Studio
URB DEV PLAN STU
Analysis and designing exercises in urban development; location, size,
proportion, and urban architectural features; open space planning and
landscape architectural design; and infrastructure planning.
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*2503364 ปฏิบัติการวางผังฟนฟูเมือง
4(0-8-4)
การศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติการออกแบบการฟนฟูเมือง การกําหนดที่ตั้ง ขนาด
สัดสวน และรูปแบบสถาปตยกรรมผังเมือง การกําหนดพื้นที่โลง และการออกแบบภูมิ
สถาปตยกรรม และการวางผังโครงสรางพื้นฐาน
Urban Renewal Planning Studio
URB RENEW PLAN STU
Analysis and designing exercises in urban renewal; location, size,
proportion, and urban architectural features; open space planning and
landscape architectural design; and infrastructure planning.
*2503411 การวางผังและออกแบบชุมชน
3(3-0-6)
หลักการ แนวความคิด และวิธีการศึกษาวิเคราะหทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
การวางผังและการออกแบบชุมชนของยานที่อยูอาศัย ยานพาณิชยกรรม และยาน
อุตสาหกรรมของเมือง และการดําเนินการโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการทางการเงิน และการมีสวนรวมของประชาชน
Community Planning and Design
COM PLAN/DSGN
Principles, concepts and methods of physical, economic and social study
and analysis; the community planning and design for residential,
commercial, and industrial districts, and the implementation by using
legal and fiscal measures, and public participation.
*2503412 การวางผังและออกแบบเมือง
3(3-0-6)
หลักการ แนวความคิด และวิธีการศึกษาวิเคราะหทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
การวางผังและการออกแบบเมืองที่มสี ภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ และการดําเนินการโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
ทางการเงิน และการมีสวนรวมของประชาชน
Urban Planning and Design
URB PLAN & DSGN
Principles, concepts and methods of physical, economic and social study
and analysis; the urban planning and design for various economic, social,
and natural resources and environmental conditions, and the implementation
by using legal and fiscal measures, and public participation.

---------------------*รายวิชาเปดใหม
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2503433 การวางแผนและจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
การพัฒนาแบบยั่งยืนโดยการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการจัดการดาน
สาธารณูปโภคและการกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาภายใตขีดความสามารถทาง
สิ่งแวดลอมของพื้นที่ และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาเมือง
Environmental Planning and Management
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.
2503442 เศรษฐศาสตรเมือง
3(3-0-6)
โครงสรางทางเศรษฐกิจของเมือง ความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
กับการพัฒนาเมือง แนวความคิดเกี่ยวกับการกําหนดที่ตงั้ ของประเภทการใชประโยชน
ที่ดินและโครงสรางพื้นฐานของเมือง
Urban Economics
URB ECON
Urban economic structure; relationships between economic growth and
urban development; concepts relating locations of land use and urban
infrastructure.
2503443 การบริหารจัดการเมือง
3(3-0-6)
การสรางลําดับการพัฒนาเมืองที่สัมพันธกับการดําเนินการดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ การวางแผนและจัดทํางบประมาณ การเสริมสรางประสิทธิภาพของ
องคกรเพื่อการพัฒนาเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน
Urban Management
URB MGT
Development phasing relating to provision of public utilities and facilities,
budget planning, improvement of capacity of urban development
corperation, and public participation.
2503445 การบริหารจัดการโครงการ
3(3-0-6)
การบริหารจัดการการกอสราง การดําเนินการและการบํารุงรักษาโครงการพัฒนายาน
ชานเมือง โครงการพัฒนาฟนฟูเมือง โครงการฟนฟูบูรณะเมือง และโครงการอนุรักษ
เมือง เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมือง
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Project Management
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.
*2503461 ปฏิบัติการวางผังและออกแบบชุมชน
4(0-8-4)
การศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติการวางผังและออกแบบชุมชน การกําหนดที่ตั้ง ขนาด
สัดสวน และรูปแบบสถาปตยกรรมผังเมือง การกําหนดพื้นที่โลง และการออกแบบภูมิ
สถาปตยกรรม และการวางผังโครงสรางพื้นฐาน
Community Planning and Design Studio
COMM PLAN/DSGN STU
Community analysis, planning and designing exercises; location, size,
proportion, and urban architectural features; open space planning and
landscape architectural design; and infrastructure planning.
*2503462 ปฏิบัติการวางผังและออกแบบเมือง
4(0-8-4)
การศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติการวางผังและออกแบบเมือง การกําหนดที่ตั้ง ขนาด
สัดสวน และรูปแบบสถาปตยกรรมผังเมือง การกําหนดพื้นที่โลง และการออกแบบภูมิ
สถาปตยกรรม และการวางผังโครงสรางพื้นฐาน
Urban Planning and Design Studio
URB PLAN/DSGN STU
Urban analysis, planning and designing exercises; location, size,
proportion, and urban architectural features; open space planning and
landscape architectural design; and infrastructure planning.
2503466 ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมผังเมืองขามวัฒนธรรม
3(0-6-3)
ทักษะการวิเคราะหและกําหนดปญหาในบริบทของพื้นที่ศึกษา เพื่อพัฒนาแนวคิดใน
การออกแบบเบื้องตนทางสถาปตยกรรมผังเมือง ปฏิบัติการและการทํางานเปนทีมใน
บริบทขามวัฒนธรรม
Workshop of Cross-culture in Urban Architectural Design
WKSP CRSCULT URARC
Skills in analyzing snd defining problems of local context to develop
initial concepts leading to preliminary urban design and architecture;
workshop and teamwork in cross-cultural context.
---------------------*รายวิชาเปดใหม
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2503513 ปริทัศนเมืองโบราณในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย
3(3-0-6)
ความสําคัญและวิวัฒนาการของเมืองโบราณและโบราณสถานในประเทศไทยและเอเชีย
อาคเนย โดยเนนถึงการกระจายตัว และปจจัยสําคัญตาง ๆ ที่มีสวนทําใหเมืองเกิดขึ้น
เจริญเติบโต และเสื่อมโทรมลง หลักการ แนวความคิด และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษเมืองโบราณใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
Survey of Old Towns and Cities in Thailand and South East Asia
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.
2503515 การวางแผนภาคและเมือง
3(3-0-6)
การศึกษาวิเคราะหองคประกอบและโครงสรางของภาคและเมือง หลักการ
แนวความคิด และวิธีการในการวางแผนภาคและเมือง และการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
Urban and Regional Planning
URB REG PLAN
Analysis of urban and regional elements and structure; principles, concepts,
and methods of urban and regional planning; and planning implementation.
2503544 การควบคุมการวางผังและออกแบบเมือง
3(3-0-6)
กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการผังเมือง หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดและการ
ใชบังคับมาตรการทางดานกายภาพภายใตอํานาจในทางปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ
Urban Planning and Design Control
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.
2503545 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง
3(1-4-4)
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง
ความสัมพันธในลักษณะสหวิทยาการของกลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการผังเมือง และ
การฝกงานทางดานสถาปตยกรรมผังเมือง
Urban Architectural Professional Practice
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.
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*2503555 การเตรียมวิทยานิพนธ
3(3-0-6)
การกําหนดประเด็นวิทยานิพนธ วัตถุประสงค วิธีการสํารวจ จัดเก็บรวบรวม และ
ประมวลขอมูล และการวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง
Thesis Preparation
THESIS PREP
The identification of thesis topics; objectives; the methodologies for
surveying, data collecting and processing, and analyzing and synthesizing
for urban planning and design.
2503556 สัมมนาการออกแบบสถาปตยกรรมผังเมือง
3(3-0-6)
การอภิปรายกรณีศึกษาดานการออกแบบสถาปตยกรรมผังเมืองเพื่อการประเมินผลและการ
วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข
Seminar in Urban Architectural Design
URB ARCH DSGN SEM
Discussion on case studies on urban architectural design for evaluation and
analysis of problems and solutions.
2503557 เอกัตศึกษา
การศึกษาทางดานสถาปตยกรรมผังเมืองตามความสนใจเฉพาะราย
Individual Study
INDIV STUD
Study in urban architecture according to each student’s.

3(3-0-6)

*2503561 ปฏิบัติการวางแผนภาคและเมือง
4(0-8-4)
การศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติการวางแผนภาคและเมือง การกําหนดการใชประโยชน
ที่ดิน การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และการกําหนดมาตร
ประสานการดําเนินการระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
Urban and Regional Planning Studio
URB/REG PLAN STU
Urban and regional analysis, land use, transportation, public utilities and
public facilities planning, and implementation measures for the
coordination of public and private sectors.

----------------------*รายวิชาเปดใหม
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2503581 วิทยานิพนธ
12(0-24-12)
การประมวลความรูทางดานทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อการกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมาย แนวความคิด รูปแบบ และแนวทางดําเนินการทางดานสถาปตยกรรมผัง
เมืองในพื้นที่ที่ไดกําหนดเปนกรณีศึกษา
Thesis
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.
2504465 มูลฐานภูมิสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
ความรูพื้นฐานในงานภูมิสถาปตยกรรม หลักการวางผังบริเวณและการออกแบบภูมิ
สถาปตยกรรม เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่ กฎหมายและขอบัญญัติที่เกี่ยวของ
Landscape Architecture Fundamentals
LA FUNDS
Basic knowledge in landscape architecture; principles of site planning and
landscape design; basic techniques for site improvement; related laws
and regulations.
2506503 เคหพัฒนาการเบื้องตน
3(3-0-6)
ศึกษาปญหาที่กอใหเกิดแหลงเสื่อมโทรม โดยพิจารณาทางดานโครงสรางสังคม สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพทางกายภาพ ตลอดจนนโยบายของชาติในการแกไขปญหาดานที่อยู
อาศัยของประชากร การวางแผนการใชที่ดินและสิทธิในการครอบครองมาตรฐานและ
ประเภทของที่อยูอาศัย การลงทุน แหลงเงินทุนเกี่ยวกับที่อยูอาศัย ทั้งดานของรัฐและ
เอกชน
Introduction to Property Development
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.
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง 1
3(2-2-5)
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาขอมูลและความรูจากแหลงขอมูลและสื่อตาง ๆ
ในหัวขอที่ผูเรียนสนใจ ตามหัวเรื่องหลักที่กําหนดและนํามาประมวล สรุป เพื่อนําเสนอ
ประเด็นที่สําคัญ
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Experiental English I
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.
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง 2
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่สอบผาน 5500111
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลและความรู
จากแหลงขอมูลและสื่อตาง ๆ ในหัวขอที่ผูเรียนสนใจ ตามหัวเรื่องหลักที่กําหนด
แลวนํามาสรุปและแสดงความคิดเห็นในกลุมเพื่อนําเสนอ
Experiental English II
EXP ENG II
Condition : PRER 5500111
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.
5500206 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 1
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่สอบผาน 5500112
ฝกทักษะการอาน การเขียน และการอภิปราย ในหัวขอเรื่องรวมสมัยในวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร
English for Academic Purposes I
EAP I
Condition : PRER 5500112
Practice in reading, writing and discussing contemporary issues related to
the field of architecture.
5500207 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 2
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่สอบผาน 5500206
ฝกทักษะการอาน การเขียน และการอภิปราย ในหัวขอเรื่องรวมสมัยในวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร
English for Academic Purposes II
EAP II
Condition : PRER 5500206
Practice in reading, writing and discussing contemporary issues related to
the field of architecture.

