ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย:

ึ ษา 2559
ตารางสอนภาคต้น ปี การศก
ว ัน

ั้
หล ักสูตร/ชนปี

จ ันทร์

เอก 1
เอก 2
โทURP 1
โทURP 2
โทUD 1
โทUD 2
ตรี 1
ตรี 2
ตรี 3
ตรี 4
ตรี 5

อ ังคาร

เอก 1
เอก 2

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

ตรี 1
ตรี 2
ตรี 3
ตรี 4

* วิชาเลือก

13:00-14:00

ิ วิศวฯ / ภาคสถ.
** สาหร ับนิสต

Joint Classes

ิ UD หล ักสูตร ก.2
*** สาหร ับนิสต

Joint Classes

14:00-15:00

15:00-16:00

2503641 Urb Dev Proc อ.ดร.ณั ฐพงศ์ (201)
2540627 UD Fund อ.ดร.สิรริ ัตน์ (901/2)

2540622 UD Theo Princ ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ (901/2)

2503678 GIS Plan ผศ.ชัยชนะ (1006)
2501154 Arch Reprn สถ.
2503211 Comm.App.1 อ.อัทธา

2503262 Env Dsgn 2 ผศ.คมกริช / อ.ดร.สิรริ ัตน์ / อ.อัทธา

2503311 Suburb Dev อ.ธนิชา (209)

2503331 Urb Tran Plan รศ.ดร.พนิต (209)

2503894 Doc Dissert Sem ผศ.ดร.อภิวฒ
ั น์ / อ.ดร.สุธ ี (201)

2503701 Adv Plan Theo ผศ.ดร.อภิวฒ
ั น์ (1101)

โทURP 1
โทURP 2
โทUD 1
โทUD 2

updated: 29.08.16

2503694 Urb Reg Shop ผศ.ช ัยชนะ / อ.ดร.เปี่ ยมสุข
2540629 Urb Plan Imp อ.ดร.พรสรร (208)

2540641 UD studio 1 ผศ.ดร.ไขศรี (***module2)

2501122 Princ Arch Dsgn สถ.

2501117 Studio Dsgn สถ.

5500206 EAP1 สถาบันภาษา
2503323 Geo IT Urban Arch ผศ.ชัยชนะ
2503433 Env Plan Man ผศ.คมกริช (314)

2503463 UA Dsgn 3 อ.ปริญญ์ / อ.ดร.ณัฐพงศ์ / อ.สุภาพิมพ์

**2503312 Intro Urb Reg Plan คณาจารย์ (210)

ตรี 5
พุธ

โทURP 1
โทURP 2
โทUD 1
โทUD 2
ตรี 1
ตรี 2
ตรี 3
ตรี 4
ตรี 5
พฤห ัสบดี

2503515 Urb Reg Plan อ.ดร.พรสรร (208 )

2503565 UA5 studio ดร.พรสรร / รศ.ดร.พนิต / รศ.ดร.ระห ัตร

2503642 Urb Reg Struc รศ.ดร.พนิต/ผศ.ดร.ไขศรี (209)

*2503446 City Hist Thai รศ.ดร.นพน ันท์ (213)

เอก 1
เอก 2

* 2540624 Ana Urb Morph ผศ.ดร.ไขศรี (209)
5500111 Exp Eng 1 สถาบันภาษา
*2503556 Urb Arch Dsgn Sem อ.ดร.สิรริ ัตน์ (116)

เอก 1
เอก 2
โทURP 1
โทURP 2
โทUD 1
โทUD 2
ตรี 1
ตรี 2
ตรี 3
ตรี 4
ตรี 5

ศุกร์

*2503446 City Hist Thai รศ.ดร.นพน ันท์ (213)

2503646 Ana Tech Plan อ.ดร.เปี่ ยมสุข (310)
2540641 UD studio 1 ผศ.ดร.ไขศรี (***module 1)

2540641 UD studio 1 ผศ.ดร.ไขศรี (***module 1)

2503132 Evo Hum sett อ.ปริญญ์ (311)
2503212 Env Dsgn Prin 2 ผศ.คมกริช (312)

2503262 Env Dsgn 2 ผศ.คมกริช / อ.ดร.สิรริ ัตน์ / อ.อัทธา

2503361 UA Dsgn 1 อ.ธนิชา /ผศ.ดร.จิตติศ ักดิ์ / รศ.ดร.ระห ัตร

2503361 UA Dsgn 1 อ.ธนิชา /ผศ.ดร.จิตติศ ักดิ์ / รศ.ดร.ระห ัตร

**2503312 Intro Urb Reg Plan คณาจารย์ (210)

2503442 Urb Econ อ.ดร.สุธ ี (312)

2503616 Res Method อ.ดร.สุธ ี (311)

2503694 Urb Reg Shop ผศ.ช ัยชนะ / อ.ดร.เปี่ ยมสุข

2540621 Res Mtd Urb Des อ.ดร.สุธ ี (311)

2540641 UD studio 1 ผศ.ดร.ไขศรี (***module2)

เอก 1
เอก 2
โทURP 1
โทURP 2
โทUD 1
โทUD 2
ตรี 1
ตรี 2
ตรี 3
ตรี 4
ตรี 5

2501117 Studio Dsgn สถ.
*2503445 Proj Manage อ.สุภาพิมพ์ (312)
2503415 Urb Rehab อ.ปริญญ์

(210)

2503545 Urb Arch Prof Prac ผศ.ดร.ไขศรี / ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ (208)

* 2503557 Individual Study ระด ับปริญญาบ ัณฑิต
* 2503689 Individual Study ระด ับบ ัณฑิตศึกษา (สาขาการวางแผนภาคและเมือง)
* 2540632 Individual Study ระด ับบ ัณฑิตศึกษา (สาขาการออกแบบชุมชนเมือง)

2503463 UA Dsgn 3 อ.ปริญญ์ / อ.ดร.ณัฐพงศ์ / อ.สุภาพิมพ์
2503565 UA5 studio ดร.พรสรร / รศ.ดร.พนิต / รศ.ดร.ระห ัตร

16:00-17:00

้ หารายวิชา (วิชาเลือก)
เนือ
ปริญญาตรี
2503445

2503556
2503557
2504466
2503446

การบริหารโครงการ (Project Management)
การบริหารจัดการการก่อสร ้าง การดาเนินการและการบารุงรักษาโครงการพัฒนาย่านชานเมือง โครงการพัฒนาฟื้ นฟูเมือง
โครงการพืน
้ ฟูบรู ณะเมือง และโครงการอนุรักษ์ เมือง เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมือง
ส ัมมนาการออกแบบสถาปัตยกรรมผ ังเมือง (Seminar in Urban Architectural Design)
ึ ษาด ้านการออกแบบสถาปั ตยกรรมผังเมืองเพือ
การอภิปรายกรณีศก
่ การประเมินผลและการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก ้ไข
เอก ัตศึกษา (Individual Study)
การศึกษาทางด ้านสถาปั ตยกรรมผังเมืองตามความสนใจเฉพาะราย
มูลฐานภูมส
ิ ถาปัตยกรรม (Landscape Fundamentals)
ความรู ้พืน
้ ฐานในงานภูมส
ิ ถาปั ตยกรรม หลักการวางผังบริเวณและการออกแบบภูมส
ิ ถาปั ตยกรรม
ประว ัติศาสตร์เมืองของประเทศไทย (City History of Thailand)
่ ค
วิวฒ
ั นาการการตัง้ ถิน
่ ฐานเป็ นชุมชนเมืองของประเทศไทย ตัง้ แต่การเข ้าสูย
ุ ประวัตศ
ิ าสตร์จนถึงปั จจุบัน
่ มโยงระหว่างโครงสร ้างและองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชเมืองกับปั จจัยต่างๆ
ความเชือ

ปริญญาโท
2503654

2503685

2503689

2540624

2503446

้ ฐานและการขนส่ง (Infrastructure and Transport Planning)
การวางแผนโครงสร้างพืน
หลักการและแนวคิดในการวางโครงสร ้างพืน
้ ฐานโดยเน ้นด ้านการขนส่ง ปั ญหาและแนวทางแก ้ไขและการพัฒนาระบบขนส่ง
กระบวนการวางแผนการขนส่ง การลงทุนโดยภาครัฐและเอกชน
การปร ับปรุงสภาพชุมชนเมือง (Urban Renewal)
การปรับปรุงและฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อมและชุมชนเมือง การวางแผนและผังของโครงการปรับปรุงสภาพชุมชนเมือง ทัง้ โดยภาครัฐบาลและ
เอกชน การเสนอโครงการด ้านกายภาพ ทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคขัน
้ สูงในการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวโน ้มการพัฒนาในอนาคต
เอก ัตศึกษา (Individual Study)
การศึกษาค ้นคว ้าด ้วยตนเองภายใต ้การแนะนาดูแลของอาจารย์ทป
ี่ รึกษา ทัง้ ด ้านการวิเคราะห์การตัง้ ถิน
่ ฐานชุมชนเมือง การแสดงปั ญหา
และประเด็นการพัฒนา การนาเสนอแนวทางการแก ้ไขปั ญหาของเมือง
การวิเคราะห์ส ัณฐานวิทยาเมือง (Analysis of Urban Morphology)
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของเมือง รวมถึงสิง่ แวดล ้อมทางธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมทีเ่ กิดจากการสร ้างสรรค์ของมนุษย์
สภาพการเปลีย
่ นแปลงและปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมทีก
่ อ
่ ให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง
ประว ัติศาสตร์เมืองของประเทศไทย (City History of Thailand)
่ ค
วิวฒ
ั นาการการตัง้ ถิน
่ ฐานเป็ นชุมชนเมืองของประเทศไทย ตัง้ แต่การเข ้าสูย
ุ ประวัตศ
ิ าสตร์จนถึงปั จจุบัน
่ มโยงระหว่างโครงสร ้างและองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชเมืองกับปั จจัยต่างๆ
ความเชือ

