หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
Bachelor of Architecture Program in Architecture
สถ.บ. (สถาปตยกรรม) B.Arch. (Architecture)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ปรัชญา

ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ร อบรู ด า นวิช าสถาป ตยกรรม นํ าองคค วามรู พั ฒ นาชุม ชนและสัง คมด ว ย
จิตสํานึกสาธารณะและจรรยาบรรณวิชาชีพ
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
1. มีความรู ความเขาใจ สามารถประกอบอาชีพสถาปตยกรรม
2. มีความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีและนํามาประยุกตใชในการออกแบบตาง ๆ ใฝรูใน
วิทยาการและเทคโนโลยี ทําใหเกิดผลสัมฤทธิต์ ามเปาหมายของหลักสูตร
3. มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร สํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
สถาปตยกรรม และมีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1)

2)

3)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน
2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) วิชาเฉพาะดาน
(2.3.1) วิชาหลัก
(2.3.2) วิชาเทคโนโลยี
(2.3.3) วิชาสนับสนุนสาขา (เลือกเรียน)
(2.3.4) วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
2.4) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม

30
9
12
9
134
6
11
110
54
29
27
6
7
6
30
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
หนา 1

1500112
2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

5665109
5665110
5661101
5661102
5661105
5712201

5661201
5662202

ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่องานสถาปตยกรรม
English for Architecture
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางสถาปตยกรรม
English for Architectural Presentation
2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การออกแบบเบื้องตน
Fundamental Design
การเขียนแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน
Basic Architectural Drawing
การออกแบบทัศนศิลป
Visual Design
กลศาสตรโครงสราง
Structural Mechanics
2.3) วิชาเฉพาะดาน
(2.3.1) วิชาหลัก
การออกแบบสถาปตยกรรม 1
Architectural Design 1
การออกแบบสถาปตยกรรม 2
Architectural Design 2

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม

3(3-0)
12

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

9

หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

134
6

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)

11

หนวยกิต
4(2-6)
2(1-3)
2(1-3)
3(3-0)

110
54

หนวยกิต
หนวยกิต
5(2-9)
5(2-9)

หนา 2

5662203

การออกแบบสถาปตยกรรม 3
Architectural Design 3
การออกแบบสถาปตยกรรม 4
Architectural Design 4

5(2-9)

5663205

การออกแบบสถาปตยกรรม 5
Architectural Design 5

5(2-9)

5664206

การออกแบบสถาปตยกรรม 6
Architectural Design 6
การออกแบบสถาปตยกรรม 7
Architectural Design 7

5(2-9)

การออกแบบสถาปตยกรรม 8
Architectural Design 8
เคาโครงวิทยานิพนธทางสถาปตยกรรม
Thesis Proposal In Architecture

5(2-9)

5663204

5664207
5665208
5665217
5665901
5663210
5663211

5661301
5662302
5662303
5663304
5663305
5664306
5664307

5(2-9)

5(2-9)

2(2-0)

วิทยานิพนธทางสถาปตยกรรม
Thesis in Architectural Design
แนวคิดทางสถาปตยกรรม 1
Architectural Concepts 1

8(0-24)
2(2-0)

แนวคิดทางสถาปตยกรรม 2
Architectural Concepts 2
(2.3.2) วิชาเทคโนโลยี
การกอสรางอาคาร 1
Building Construction 1
การกอสรางอาคาร 2
Building Construction 2
การกอสรางอาคาร 3
Building Construction 3
การกอสรางอาคาร 4
Building Construction 4
การกอสรางอาคาร 5
Building Construction 5
การกอสรางอาคาร 6
Building Construction 6
การกอสรางอาคาร 7
Building Construction 7

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม

2(2-0)
29

หนวยกิต
3(1-6)
3(1-6)
3(1-6)
3(1-6)
3(1-6)
3(1-6)
3(1-6)

หนา 3

5663308
5663309
5664310
5664311

5661401
5662402
5662405
5663406
5663407
5664408
5662403
5662404
5664502
5664503
5664505
5662213
5662111
5661110
5662313

โครงสราง 1
Structure 1
โครงสราง 2
Structure 2
อุปกรณอาคาร 1
Building Equipment 1
อุปกรณอาคาร 2
Building Equipment 2
(2.3.3) วิชาสนับสนุนสาขา(เลือกเรียน)
27
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 1
History of Architecture 1
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 2
History of Architecture 2
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย 1
Thai Vernacular Architecture 1
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย 2
Thai Vernacular Architecture 2
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย 3
Thai Vernacular Architecture 3
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย 4
Thai Vernacular Architecture 4
สถาปตยกรรมไทย และการอนุรักษ 1
Thai Architecture and Conservation 1
สถาปตยกรรมไทย และการอนุรักษ 2
Thai Architecture and Conservation 2
การจัดการงานกอสราง
Construction Management
การประมาณราคา
Cost Estimation
การปฏิบัติวิชาชีพและกฎหมายคุมครองผูบริโภค
Professional Practice and Consumer Protection Laws
การวางผังบริเวณ
Site Planning
คอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบสถาปตยกรรม
Computer-Aided Architectural Design
ความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอร
Introduction to Computer
วัสดุกอสรางพื้นถิ่น
Local Construction Materials

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม

2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
หนวยกิต
2(2-0)
2(2-0)
2(1-3)
2(1-3)
2(1-3)
2(1-3)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-3)
2(1-3)
2(1-3)
2(2-0)

หนา 4

5662409
5662410
5662411
5663108
5665315
5665316
5663212
5663506
5663508
5663509
5665318
5664501
2563408
5661312
5661314
5663317
5662214
5665510
5663412
2532303

งานศิลปะไทย
Thai Art
ปรัชญาตะวันออก
Eastern Philosophy
ศิลปวิจักษณ
Art Appreciation
สถิติและวิธีการวิจัยทางสถาปตยกรรม
Statistics and Research Methodology in Architecture
การออกแบบโครงสรางเหล็ก
Design of Steel Structure
การออกแบบอาคารดวยระบบประสานทางพิกัด
Modular System Design
จิตวิทยาสถาปตยกรรม
Psychology for Architecture
ภาษีและการปฏิรูปที่ดิน
Taxation and Land Reform
สัมมนาสถาปตยกรรม
Seminar on Architecture
สัมมนาการกอสราง
Seminar on Construction
พลังงานธรรมชาติเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม
Natural Energy for Architectural Design
สภาพแวดลอมเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม
Environment for Architectural Design
กฎหมายควบคุมอาคาร
Building Law
วัสดุกอสราง
Building Materials
ภูมิปญญาและเทคโนโลยีทองถิ่น
Local Wisdom and Technology
การสํารวจ
Surveying
ผังเมืองเบื้องตน
Introduction to Urban Planning
เคหการ
Housing
สถาปตยกรรมภายใน
Interior Architecture
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
Community Development Administration

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม

2(1-3)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-3)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-3)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-3)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-3)
2(2-0)
หนา 5

2(2-0)

(2.3.4) วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
6 หนวยกิต
5661103
การวาดภาพ
2(1-3)
Drawing
5661106
คณิตศาสตรประยุกต
2(2-0)
Applied Mathematics
5661107
ฟสิกสสําหรับสถาปตยกรรม
2(2-0)
Physics for Architecture
ขอกําหนดเฉพาะ รายวิชาที่จัดใหนักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย-คณิต ตองลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานความรูเบื้องตน และเพื่อฝกทักษะทางการวาด
ภาพเพิ่มเติมใหกับนักศึกษาที่สนใจ เตรียมความพรอมเขาสูการเรียนสาขาวิชาสถาปตยกรรม โดย
ไมนับหนวยกิตและประเมินผลการเรียนเปนระดับผาน (P)
5663801
5664802

2.4) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ปฏิบัติการโรงงาน
Workshop
การฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติงานภาคสนาม
Field Experience and Training in Architecture

7 หนวยกิต
2(90)
5 (450)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม

หนา 6

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
1500110

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication

30

หนวยกิต
น (ท-ป)
3(3-0)

ความสํ าคั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่ อความหมายอย างถู กต อ งและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียน
อยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา
และสื่อประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ
กระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อการ
อยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
2500113

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life

3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา
ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆในการดํารงชีวิต การให
คุณคาของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การ
มีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษยดาน
ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถในการ
แสดงออกเชิ งสร างสรรค งานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการเขาใจตนเอง
เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
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2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน
การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจ ราจรทางบก พระราชบัญญัติย าเสพติดใหโ ทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
4000115

วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(3-0)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบ
แผนการดําเนิ นชีวิตแบบองค รวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพื่อ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตางๆ ของ
มนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพือ่ แกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับ
การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสั มพั นธ ระหว างเทคโนโลยีกั บการพัฒนาคุ ณภาพชีวิ ตและสภาพแวดลอม การนํ า
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตางๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร เปรียบเทียบ
ขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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รหัสวิชา
5665109

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานสถาปตยกรรม
English for Architecture

134
6

หนวยกิต
หนวยกิต
น (ท-ป)
3(3-0)

โครงสรางทางภาษา และศัพททั่วไปเชิงสถาปตยกรรม ศิลปกรรมและการกอสราง
5665110

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางสถาปตยกรรม
English for Architectural Presentation

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : 5665109 ภาษาอังกฤษเพื่องานสถาปตยกรรม
นําเสนองานสถาปตยกรรมที่สําคัญของโลก โดยคนควาจากเอกสารอางอิง
การศึกษารายละเอียดการออกแบบ กรรมวิธีกอสราง วัสดุกอสรางตางประเทศ ดวยภาษาอังกฤษ
2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
11
หนวยกิต
5661101
การออกแบบเบื้องตน
4(2-6)
Fundamental Design
หลักการการออกแบบเบื้องตนสําหรับการออกแบบสถาปตยกรรม ศึกษา องคประกอบ
การจัดระเบียบของระนาบสองและสามมิติ ฝกทักษะในการออกแบบ ปริภูมิ เพื่อใหเกิดคุณคาความงาม
ทางสถาปตยกรรม
5661102

การเขียนแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน
2(1-3)
Basic Architectural Drawing
การเขียนรูปทรงเรขาคณิต โดยใชเครื่องมือเขียนแบบ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการ
เขียนรูปทรงสถาปตยกรรม และสภาพแวดลอม ไดแก การเขียนตัวหนังสื อในแบบสถาปตยกรรม การ
เขียนออโธกราฟฟคโปรเจคชั่น พรอมวิธีการ ใหแสงและเงา การเขียนภาพสามมิติโดยวิธีไอโซเมตริก และ
หลักการในการเขียนทัศนียภาพขั้นพื้นฐาน
5661105

การออกแบบทัศนศิลป
2(1-3)
Visual Design
หลักการออกแบบทางทัศนศิลปการออกแบบโดยใชเสนรูปทรง พื้นผิว น้ําหนัก สี
สัดสวน ขนาดการเคลื่อนไหวทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ที่วาง ฯลฯ โดยยึดหลักการออกแบบพื้นฐานที่
คํานึงถึงเอกภาพความสมดุล ความเปรียบตาง และความประสานกลมกลืนตลอดจนการเนนจุดเดนของ
องค ประกอบในประเภท งาน 2 มิติ และ 3 มิติ โดยเนนหนักไปทางหลักการ และความสัมพันธของ
ทัศนศิลปทุกแขนง
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5712201

กลศาสตรโครงสราง
3(3-0)
Structural Mechanics
ความเค น และความเครีย ด การบิด ความเคน ในคาน แรงปฏิ กิริย า แรงเฉือนและ
โมเมนตดัดในคาน การโกงตัวของคาน การวิเคราะหโครงขอหมุน การวิเคราะหโครงสรางแบบอินดีเทอมิ
เนทประเภทคานตอเนื่อง
2.3) วิชาเฉพาะดาน
110
หนวยกิต
(2.3.1) วิชาหลัก
54
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป)
5661201
การออกแบบสถาปตยกรรม 1
5(2-9)
Architectural Design 1
วิชาบังคับกอน : 5661101 การออกแบบเบื้องตน
หลักการออกแบบที่ตอเนื่องจากวิชาออกแบบเบื้องตน โดยศึกษาสังคมพฤติกรรมมนุษย
มาพัฒนาเพื่อการออกแบบ และแกปญหาทางสถาปตยกรรม ความสัมพันธพื้ นฐาน พื้นที่ใชสอยอยาง
งาย ศึกษาสัดสวนของมนุษยที่สัมพันธกับการออกแบบที่พักอาศัย รวมทั้งฝกทักษะในการนํามาออกแบบ
การจัดผังบริเวณใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม ระบบโครงสราง ขอมูลทางกฎหมายและการปฏิบัติการ
ออกแบบในเวลาจํากัด
5662202

การออกแบบสถาปตยกรรม 2
5(2-9)
Architectural Design 2
วิชาบังคับกอน : 5661201 การออกแบบสถาปตยกรรม 1
กระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม โดยการรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสังเคราะห
นําไปสูการแกปญหาในการออกแบบ เนนทักษะในการออกแบบอาคารที่พักอาศัย และอาคารสาธารณะ
ขนาดเล็ก ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม ระบบโครงสราง ขอมูลทางกฎหมาย และการปฏิบัติการ
ออกแบบในเวลาจํากัด
5662203

การออกแบบสถาปตยกรรม 3
5(2-9)
Architectural Design 3
วิชาบังคับกอน : 5662202 การออกแบบสถาปตยกรรม 2
แนวคิดและกระบวนการออกแบบอาคารสาธารณะที่มีความตองการที่ละเอียดซับซอนขึ้น
รวมทั้งศึกษางานออกแบบอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม ระบบโครงสราง ขอมูลทางกฎหมายและ
การจัดองคประกอบเพื่อความสวยงามและการปฏิบัติการออกแบบในเวลาจํากัด
5663204

การออกแบบสถาปตยกรรม 4
5(2-9)
Architectural Design 4
วิชาบังคับกอน : 5662203 การออกแบบสถาปตยกรรม 3
กระบวนการหาขอมูล เพื่อการออกแบบที่เกี่ยวของกับงานวางผังบริเวณ โดยวิเคราะห
ความสัมพันธของกลุมอาคาร ที่ตอบสนองตอพื้นที่ในทางราบ ฝกทักษะในการแกปญหาการออกแบบ
ระบบโครงสราง ขอมูลทางกฎหมาย รวมทั้งจัดทํารายงานขอมูลและการปฏิบัติการออกแบบในเวลาจํากัด
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5663205

การออกแบบสถาปตยกรรม 5
5(2-9)
Architectural Design 5
วิชาบังคับกอน : 5663204 การออกแบบสถาปตยกรรม 4
กระบวนการหาขอมูลของกลุมอาคารที่ประโยชนใชสอยซับซอนขึ้น โดยมีความตอเนื่อง
จากวิชาออกแบบสถาปตยกรรม 4 ฝกทักษะเรื่องการจัดองคประกอบทั้งในทางตั้งแนวราบ เพื่อใหเกิด
ความงามสัมพันธกับสภาพแวดลอม ขอมูลทางกฎหมาย และการปฏิบัติการออกแบบในเวลาจํากัด
5664206

การออกแบบสถาปตยกรรม 6
5(2-9)
Architectural Design 6
วิชาบังคับกอน : 5663205 การออกแบบสถาปตยกรรม 5
กระบวนการหาขอมูลในการออกแบบอาคารขนาดใหญ วิเคราะหขอมูลทางกฎหมาย
และขอมูลงานระบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของ การประยุกตนํามาใชในการออกแบบไดอยางถูกตอง และ
สัมพันธกับสภาพแวดลอม และการปฏิบัติการออกแบบในเวลาจํากัด
5664207

การออกแบบสถาปตยกรรม 7
5(2-9)
Architectural Design 7
วิชาบังคับกอน : 5664206 การออกแบบสถาปตยกรรม 6
กระบวนการหาขอมูลในการออกแบบวางผังชุมชนและสถาปตยกรรมที่พิจารณาจาก
ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนํามาประกอบในการออกแบบ ฝกทักษะในการแกปญหาระบบงาน
ทางวิ ศวกรรม เพื่อให เกิดความงามทางสถาปตยกรรม ขอมูล กฎหมายที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติการ
ออกแบบในเวลาจํากัด
5665208

การออกแบบสถาปตยกรรม 8
5(2-9)
Architectural Design 8
วิชาบังคับกอน : 5664207 การออกแบบสถาปตยกรรม 7
กลุ ม นั ก ศึ ก ษา เสนอหั ว ข อ โครงการทํ า การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล วิ เ คราะห ข อ มู ล
สังเคราะหขอมูลเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรมทุกขั้นตอน และทําการออกแบบ เพื่อนําเสนอผลงานทาง
สถาปตยกรรมทั้งภาคขอมูล และงานออกแบบสถาปตยกรรมที่สมบูรณ
5665217

เคาโครงวิทยานิพนธทางสถาปตยกรรม
2(2-0)
Thesis Proposal in Architecture
วิชาบังคับกอน : 5664207 การออกแบบสถาปตยกรรม 7
กระบวนการและรูปแบบการจัดทําขอมูล การรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล
เพื่อนํามาประกอบการจัดทําวิทยานิพนธ
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5665901

วิทยานิพนธทางสถาปตยกรรม
8(0-24)
Thesis in Architectural Design
วิชาบังคับกอน : 5665208 การออกแบบสถาปตยกรรม 8 และ
5665217 เคาโครงวิทยานิพนธทางสถาปตยกรรม
การประมวลความรู ที่ได ศึกษามาตลอดหลักสูตร เพื่อเสนอแนวทางในการจัดทํ า
วิทยานิพนธ งานวิทยานิพนธจะต องประกอบดวยภาคเอกสารขอมู ลการคน ควา และงานออกแบบ
สถาปตยกรรม อาจนําเสนองาน ดวยคอมพิวเตอร โดยจะตองดําเนินการตามระเบียบการทําวิทยานิพนธ
ของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
5663210

แนวคิดทางสถาปตยกรรม 1
2(2-0)
Architectural Concepts 1
วิวัฒ นาการของแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม ปรัชญา และผลงานที่มี
ความสอดคลองกัน โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอแนวความคิดในแตละยุคสมัย โดยเริ่มจาก
สถาปนิ กตะวัน ตกที่มีชื่อเสีย งของโลกในยุคบุกเบิก ชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมตลอดจนถึงสถาปตยกรรม
สมัยใหม
5664211

แนวคิดทางสถาปตยกรรม 2
2(2-0)
Architectural Concepts 2
วิชาบังคับกอน : 5663210 แนวคิดทางสถาปตยกรรม 1
วิวัฒนาการแนวคิด ตอจากแนวคิดทางสถาปตยกรรม 1 ที่มีอิทธิพลตอสถาปตยกรรม
ตะวันออก เชน ญี่ปุน จีน เปนตน โดยพิจารณาจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองโดยศึกษา
เปรียบเทียบกับสถาปตยกรรมของประเทศ ไทยในชวงเวลาเดียวกัน เพื่อใหเกิดความคิดในเชิงบูรณาการ
และพัฒนาไปสูอนาคต
(2.3.2) วิชาเทคโนโลยี
29
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
5661301
การกอสรางอาคาร 1
3(1-6)
Building Construction 1
วิชาบังคับกอน : 5661102 การเขียนแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน
หลักการและวิวัฒนาการของการกอสรางอาคาร วิธีการกอสรางเบื้องตน วัสดุทาง
สถาปตยกรรมเพื่อการเขียนแบบกอสราง
5662302

การกอสรางอาคาร 2
3(1-6)
Building Construction 2
วิชาบังคับกอน : 5661301 การกอสรางอาคาร 1
การกอสรางอาคารไมและคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก ระบบโครงสราง แบบเสา และ
คาน วัสดุและเทคนิคกอสราง การเขียนแบบกอสราง
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5662303

การกอสรางอาคาร 3
3(1-6)
Building Construction 3
วิชาบังคับกอน : 5662302 การกอสรางอาคาร 2
การกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก ระบบโครงสรางเสาและคาน
โครงหลังคาไมและเหล็ก วัสดุและเทคนิคการกอสราง การเขียนแบบกอสราง
5663304

การกอสรางอาคาร 4
3(1-6)
Building Construction 4
วิชาบังคับกอน : 5662303 การกอสรางอาคาร 3
การกอสรางอาคารชวงสั้น ระบบโครงสราง เสาและคาน ที่ซับซอน วัสดุและเทคนิค
กอสรางการกอสรางระบบฐานราก การเขียนแบบกอสราง
5663305

การกอสรางอาคาร 5
3 (1-6)
Building Construction 5
วิชาบังคับกอน : 5663304 การกอสรางอาคาร 4
การกอสรางอาคารชวงกวาง ระบบโครงสรางชวงกวาง หลังคาโครงถัก ระบบพื้น
ชวงกวาง วัสดุและเทคนิคการกอสราง การเขียนแบบกอสราง
5664306

การกอสรางอาคาร 6
3(1-6)
Building Construction 6
วิชาบังคับกอน : 5663305 การกอสรางอาคาร 5
การกอสรางอาคาร ระบบโครงสราง เสาและคาน และ ผนังรับน้ําหนัก สําหรับอาคารสูง
วัสดุ และวิธีการกอสรางระบบผนังตางๆ รวมทั้งระบบวัสดุกอสรางสําเร็จรูป การเขียนแบบกอสราง การ
นําเสนองานดวยคอมพิวเตอร
5664307

การกอสรางอาคาร 7
3(1-6)
Building Construction 7
วิชาบังคับกอน : 5664306 การกอสรางอาคาร 6
การกอสรางอาคาร โครงสรางพิเศษ โครงสรางโครงโคง โครงสรางโดม โครงสรางเปลือก
บาง โครงสรางลวดดึงขึง โครงสราง 3 มิติ วัสดุและเทคนิคกอสราง การเขียนแบบกอสรางที่สอดคลองกับ
โครงสราง
5663308

โครงสราง 1
2(1-2)
Structure 1
การวิเคราะหโครงสรางอยางงาย แรงปฏิกิริยา การวิเคราะหคานดีเทอมิเนท การเขียน
แผนภูมิแรงเฉือนและโมเมนต คุณสมบัติของไม การออกแบบโครงสรางไม การยึดเกาะของโครงสราง การ
วางโครงสรางใหแข็งแรง การถายน้ําหนักของอาคาร การออกแบบโครงสรางเหล็กอยางงาย
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5663309

โครงสราง 2
2(1-2)
Structure 2
วิชาบังคับกอน : 5663308 โครงสราง 1
เทคโนโลยีคอนกรีต การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้น คาน เสาบันได ฐาน
รากชนิดตาง ๆ เสาเข็ม และการรับน้ําหนัก เข็มพืด ผนังใตดิน ความวิบัติทางโครงสราง
5664310

อุปกรณอาคาร 1
2(2-0)
Building Equipment 1
ระบบอุปกรณอาคาร ระบบขนสงในอาคาร บันไดเลื่อน ลิฟต ระบบ ปรับอากาศ
ระบายอากาศ การใชพัดลม ระบบไฟฟากําลัง การควบคุมไฟฟาแสงสวางภายนอกและภายในอาคาร
ระบบสื่อสาร ไฟฟาฉุกเฉิน การปองกันฟาผา
5664311

อุปกรณอาคาร 2
2(2-0)
Building Equipment 2
วิชาบังคับกอน : 5664310 อุปกรณอาคาร 1
ระบบอุปกรณอาคารที่ซับซอนตอจากระบบอุปกรณอาคาร 1 ระบบ สุขาภิบาล น้ําเสีย
น้ําโสโครก ทอระบายน้ําภายนอกภายในอาคาร ทอระบายอากาศ ระบบน้ํารอน และระบบปองกันอัคคีภัย
(2.3.3) วิชาสนับสนุนสาขา (เลือกเรียน)
27
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
5661401
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 1
2(2-0)
History of Architecture 1
รูปแบบสถาปตยกรรมตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสถาปตยกรรมสมัยใหมของ
ตะวั น ตก จํ า แนกลั ก ษณะและรู ป แบบสถาป ต ยกรรมในสมั ย เหล า นั้ น อั น เป น ผลจากอิ ท ธิ พ ลทาง
สภาพแวดลอมและเศรษฐกิจสังคมตลอดจนอิทธิพลของวัสดุกอสรางและวิธีการกอสราง ซึ่งเปนที่มาตอ
การออกแบบสถาปตยกรรมแตละยุค
5662402

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 2
2(2-0)
History of Architecture 2
สภาพเศรษฐกิจ สังคม อารยธรรมและประวัติศาสตร ของสถาปตยกรรมตะวันออกและ
รู ป แบบของสถาป ต ยกรรมตะวั น ออกในแตล ะยุค โดยเนน การวิวัฒ นาการทางรูปแบบของอาคาร
โครงสราง และวิธีการกอสรางและวิทยาการตาง ๆ พรอมทั้งวิเคราะห และ การนํามาใชกับสถาปตยกรรม
รวมสมัย
5662405

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย 1
2(1-3)
Thai Vernacular Architecture 1
กระบวนการในการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นความเปน อยูของ
ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเชื่อ สภาพภูมิศาสตร และ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยทํางาน
เปนหมูคณะเนนความสัมพันธของชุมชน และการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อนํามาวิเคราะห
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5663406

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย 2
2(1-3)
Thai Vernacular Architecture 2
วิชาบังคับกอน : 5662405 สถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย 1
กระบวนการหาขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบ วัสดุกอสราง เทคนิควิธีการ
กอสรางของของรูปแบบ สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ภาคกลางและภาคเหนือ
5663407

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย 3
2(1-3)
Thai Vernacular Architecture 3
วิชาบังคับกอน : 5663406 สถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย 2
กระบวนการหาขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบ วัสดุกอสราง เทคนิควิธีการ
กอสรางของรูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต
5664408

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย 4
2(1-3)
Thai Vernacular Architecture 4
วิชาบังคับกอน : 5663407 สถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย 3
การฝกทักษะการออกแบบสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและความถนัด โดย
นําความรูประสบการณจากการศึกษาวิเคราะห และวิเคราะห ประกอบการพัฒนารูปแบบ วัสดุ และ
เทคนิคกอสรางโดยเนนการรวบรวมขอมูลตามกระบวนการจากสถานที่จริง
5662403

สถาปตยกรรมไทย และการอนุรักษ 1
2(2-0)
Thai Architecture and Conservation 1
งานสถาปตยกรรมประเภทบานเรือนแบบประเพณีของทองถิ่นในภาคตาง ๆ ใน
สวนประกอบรายละเอียด ลวดลายทางสถาปตยกรรมโครงสราง รวมถึงแบบกอสรางบานเรือน แบบ
ประเพณีตามคตินิยม แนวคิดในการอนุรักษและพัฒนานํามาประยุกตเพื่อใชกับ อาคารพักอาศัยในยุค
ปจจุบัน
5662404

สถาปตยกรรมไทย และการอนุรักษ 2
2(2-0)
Thai Architecture and Conservation 2
งานสถาปตยกรรมประเภทพระราชวัง อาคารทางศาสนาและสาธารณะ ในสวนของ
โครงสราง ลักษณะการตกแตง ความเปนมา คติความเชื่อ เทคนิคการกอสราง เพื่อการพัฒนาการในการ
ปรับปรุง และนํามาใชในยุคปจจุบัน
5664502

การจัดการงานกอสราง
3(3-0)
Construction Management
การบริหารและการวางแผนงานกอสราง การทําสัญญาเกี่ยวกับการงานออกแบบและ
กอสราง การประกวดราคา การคุมงาน เครื่องจักรกลในงานกอสรางการปองกันอันตรายในงานกอสราง
การจัดระบบงานกอสราง การประเมินผล
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5664503

การประมาณราคา
2(2-0)
Cost Estimation
หลั กการการคิ ด ราคารวมทั้ง ปริมาณวัส ดุที่นํามาใช แรงงานที่ใชในระบบกอสราง
อุปกรณตาง ๆ และคาใชจายในการกอสราง ตลอดจนภาษี กําไร รวมทั้งสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5664505

การปฏิบัติวิชาชีพและกฎหมายคุมครองผูบริโภค
2(2-0)
Professional Practice and Consumer Protection Laws
การปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรมและรวมกับอาชีพที่เกี่ยวของ โดยศึกษาการปฏิบัติ
วิ ช าชี พ ให เ ป น ไปตามจรรยาบรรณแห ง วิ ช าชี พ สถาปต ยกรรม พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาปนิ ก พ.ศ. 2543
นโยบายและวิธีการคุมครองผู บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร กฏหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติผังเมือง พระราชบัญญัติการใชที่ดินการ
เตรียมเอกสารสัญญาออกแบบและกอสราง พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการปองกันภัยพิบัติ และอุบัติภัย
ที่สงผลกระทบตอตัวอาคาร
5662213

การวางผังบริเวณ
2(1-3)
Site Planning
หลักการและองคประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับที่ตั้งโครงการ ชุ มชน โดยการพิจารณาจาก
องคประกอบสภาพแวดลอมทางกายภาพ ระบบถนน ภูมิทัศน และสิ่งแวดลอม รวมทั้งศึกษางานระบบทาง
วิศวกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กับการวางผังบริเวณ การวิเคราะหผังโครงการเพื่อเลือก กรณีศึกษาจากงาน
วางผังโครงการตาง ๆ ฝกทักษะในการออกแบบผังบริเวณ
5662111

คอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบสถาปตยกรรม
2(1-3)
Computer-Aided Architectural Design
การใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ ช ว ยงานในการออกแบบและเขี ย นแบบทาง
สถาปตยกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการเขียนแบบภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ
5661110

ความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอร
2(1-3)
Introduction to Computer
สวนประกอบของคอมพิวเตอรการทํางานของคอมพิวเตอรหนวยความจํา หนวยคํานวณ
อุปกรณอินพุทซอฟทแวร ที่เกี่ยวของ สําหรับงานการติดตอสื่อสารการคนควาขอมูล การวิเคราะหเบื้องตน
พืน้ ฐานทางอินเทอรเนต
5662313

วัสดุกอสรางพื้นถิ่น
2(2-0)
Local Construction Materials
ขอมูลเกี่ยวกับวัสดุกอสรางทองถิ่น คุณสมบัติ ขอดีขอเสีย กรรมวิธีการผลิต การนํามาใช
ในการออกแบบและกอสรางอาคารพื้นถิ่น เพื่อเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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5662409

งานศิลปะไทย
2(1-3)
Thai Art
งานศิลปะเนนการฝกปฏิบัติศิลปะไทย การเขียนภาพไทย ลวดลายไทยตาง ๆการผูกลาย
เทคนิคการเขียนภาพไทยบนพื้นผิวตาง ๆ บนฝาผนังอาคาร ผาใบกระดาษ การเขียนภาพลายรดน้ํา การ
สรางสรรค งานศิลปะไทยเพื่อนํามาประยุกต ใชกับงานสถาปตยกรรมรวมสมัยและผลิตภัณฑตาง ๆ ให
เกิดคุณคาทางศิลปะ
5662410

ปรัชญาตะวันออก
2(2-0)
Eastern Philosophy
ความสําคัญ และความหมายของปรัชญาตะวันออก แนวความคิด และวิวัฒนาการของ
ปรัชญาตะวันออก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จากพื้นฐานทางคติความเชื่อและศาสนา หลักทาง
จริยศาสตร และสุนทรียศาสตร
5662411

ศิลปวิจักษณ
2(2-0)
Art Appreciation
วิวัฒนาการของศิลปะแขนงตาง ๆ ของโลกรวมทั้งปจจัยที่กอใหเกิด ศิลปะในรูปแบบตาง
ๆ ตามยุคสมัยและความเขาใจในการตีความหมาย และใหคุณคาแกศิลปะ ความสัมพันธระหวางศิลปะที่มี
ตอรูปแบบ และยุคสมัยของสถาปตยกรรมศึกษาหลักทางสุนทรียศาสตร
5663108

สถิติและวิธีการวิจัยทางสถาปตยกรรม
2(2-0)
Statistics and Research Methodology in Architecture
ความหมายของสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ การเก็บและรวบรวมขอมูล การนําเสนอ
ขอมูลการวิเคราะหขอมูล การสรุปและตีความการศึกษาเกี่ยวกับแนว ความคิดและหลักการทางดานการ
วิจัยขั้นตนของการวิจัยประเภทของการวิจัยที่เหมาะสม และจําเปนสําหรับสาขาวิชา สถาปตยกรรม
5665315

การออกแบบโครงสรางเหล็ก
2(1-2)
Design of Steel Structure
คุณสมบัติของเหล็กรูปพรรณ การออกแบบโครงสรางคาน เหล็ก รูปพรรณ คานประกอบ
การออกแบบโครงสรางรับแรงอัดแรงดึง โครงสรางเหล็กที่ยึดดวยสลักเกลียวริเวท เชื่อม ศึกษาการวาง
โครงสรางเหล็กใหแข็งแกรง การถายน้ําหนักของอาคาร
5665316

การออกแบบอาคารดวยระบบประสานทางพิกัด
2(1-3)
Modular System Design
หลักการออกแบบและเขียนแบบสถาปตยกรรมดวยระบบประสานทางพิกัด โดยคํานึงถึง
ขนาดของวัสดุสําเร็จรูปที่เปนผลผลิตในระบบอุตสาหกรรม การออกแบบวัสดุกอสรางเพื่อการผลิตทาง
อุตสาหกรรม
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5663212

จิตวิทยาสถาปตยกรรม
2(2-0)
Psychology for Architecture
ระบบพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษยในชุมชนโดยใชพื้นฐานหลักเกณฑ ทางกายภาพ
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุมโดยศึกษาองคประกอบสําคัญ ๆ ที่มีความสัมพันธกับงาน
ออกแบบสถาปตยกรรม
5663506

ภาษีและการปฏิรูปที่ดิน
2(2-0)
Taxation and Land Reform
ประวั ติ ความเป น มาปรัช ญา แนวคิด รูปแบบการปฏิรูปที่ดิน กฎระเบีย บ กฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน ความสัมพันธของงานปฏิรูปที่ดิน และหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บภาษี ที่บังคับใชใน
ปจจุบัน
5663508

สัมมนาสถาปตยกรรม
2(1-3)
Seminar on Architecture
สัมมนาผลงานการออกแบบสถาปตยกรรม หรือโครงการงานสถาปตยกรรมตางๆ รวมกับ
กลุมคณาจารย วิทยากรนํามาอภิปราย เสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ สรุป
ผลงานใหเปนประโยชนตอการออกแบบงานทางสถาปตยกรรม
5663509

สัมมนาการกอสราง
2(2-0)
Seminar on Construction
สัมมนางานกอสราง ผลงานกอสราง โครงการกอสรางขนาดใหญ วัสดุกอสรางขนาดใหญ
วัสดุกอสรางสําเร็จรูป การผลิตการนํามาใชรวมกับวิทยากรที่เกี่ยวของ อภิปราย เสนอขอคิดเห็น สรุป
ผลงานที่มีประโยชนในการกอสราง
5665318

พลังงานธรรมชาติเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม
2(2-0)
Natural Energy for Architectural Design
วิธีการใชประโยชนจากพลังงานธรรมชาติ การอนุรักษ การหมุนเวียนใช เพื่ออํานวยความ
สะดวกสบายแกผูใช ศึกษาปญหาและผลกระทบในการนํามาใชเพื่อออกแบบงานสถาปตยกรรม
5664501

สภาพแวดลอมเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม
2(2-0)
Environment for Architectural Design
ศึกษาและวิเคราะหถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอม ลักษณะของภูมิประเทศภูมิอากาศที่
มีตออาคารทั้งภายในและภายนอก การควบคุมการผานของกระแสลม การปองกันแดด อุณหภูมิ
ความชื้น การควบคุมเสียง การปองกันแมลง การระบายน้ํา การกําจัดน้ําเสียที่เกี่ยวของกับงาน
สถาปตยกรรม การออกแบบ การวางอาคารลงในผังโดยอาศัยธรรมชาติเขาชวย
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2563408

กฎหมายควบคุมอาคาร
2(2-0)
Building Law
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติผังเมือง พระราชบัญญัติการใชที่ดินการเตรียมเอกสารสัญญาออกแบบ และกอสราง
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการปองกันภัยพิบัติ และอุบัติภัย ที่สงผลกระทบตอตัวอาคาร
5661312

วัสดุกอสราง
2(2-0)
Building Materials
วิเคราะหวัสดุตาง ๆ ที่นํามาใชในการกอสราง คุณสมบัติวัสดุ ขอดีขอเสียของวัสดุแตละ
ประเภท วัสดุสังเคราะห วัสดุปองกันความรอน และปองกันเสียง ปองกันอัคคีภัย การติดตั้ง การ
บํารุงรักษาและขอดีและขอเสียในสวนของวัสดุที่นํามาใชในงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
5661314

ภูมิปญญาและเทคโนโลยีทองถิ่น
3(3-0)
Local Wisdom and Technology
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการ ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น วิวัฒนาการ
และกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่น ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่น กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนและสังคม กระบวนการถายทอดภูมิปญญา กับการแกปญหาทางสังคม
5663317

การสํารวจ
2(1-3)
Surveying
วิธีการเบื้องตนในงานสนาม การสํารวจทางราบ การนับระยะโดยการนับกาวการ
สํารวจโดยวิธีใชเทป วิธีบันทึกขอมูลในสนาม มาตราสวน และเครื่องหมายในแผนที่ การคํานวณพื้นที่โดย
วิธีตางๆ หลักของการทําระดับ การทําระดับวงรอบปด ขอผิดพลาดในการทําระดับและเสนระดับ แผนที่
การศึกษาหลักของกลองธีโอโดไลท การวัดมุมราบและมุมดิ่ง การวัดระยะตามแนวราบ การหาความสูง
ของวัตถุ และการหาระดับของสิ่งกอสราง
5662214

ผังเมืองเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Urban Planning
ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงชุมชนสูความเปนเมือง จากปจจัยตาง ๆ ทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยศึกษาจากทฤษฎีทางผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5665510

เคหการ
2(2-0)
Housing
ศึกษาปญหาที่ทําใหเกิดแหลงเสื่อมโทรม โครงสรางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
รวมทั้งสภาพแวดลอม ตลอดจนนโยบายและแผนพัฒนาชาติ ดานที่อยูอาศัย การวางแผนการใชที่ดิน การ
ลงทุน แหลงเงินทุนที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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5663412

สถาปตยกรรมภายใน
2(1-3)
Interior Architecture
ศึกษางานตกแตงภายในการออกแบบตกแตงภายใน พื้นที่วาง ขนาด ทฤษฎีสี
การจัดวางเฟอรนิเจอรภายใน วัสดุที่ใชตกแตงภายในและอุปกรณตกแตงที่เกี่ยวของ
2532303

การบริหารงานพัฒนาชุมชน
2(2-0)
Community Development Administration
ศึ กษาแนวคิ ด และหลั กการบริห าร การบริห ารงานพัฒ นา การประสานงานกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของบทบาทขององคกรในชุมชนในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
(2.3.4) วิชาเสริมพื้นฐาน
6
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
5661103
การวาดภาพ
2(1-3)
Drawing
หลักการเขียนภาพ ฝกหัดในการเขียนเสน และการใหแสงเงาของวัตถุ ตาง ๆ ศึกษาการ
ใชเทคนิคนําเสนอ ดวยดินสอ และหมึก การใชสี การลงสี ฝกปฏิบัติการในและนอกสถานที่
5661106

คณิตศาสตรประยุกต
2(2-0)
Applied Mathematics
หลักการเกี่ยวกับปริมาณสเกลาร เวคเตอร พีชคณิตเชิงเสน ตรีโกณมิติ ระบบจํานวน
แคลคูลัสเบื้องตน เพื่อใชเปนพื้นฐานในการคํานวณโครงสรางอาคาร
5661107

ฟสิกสสําหรับสถาปตยกรรม
2(2-0)
Physics for Architecture
ทฤษฎีทางกลศาสตรอนุภาคหลักการเบื้องตนของพลศาสตร กลศาสตรของไหล คุณสมบัติของ
สารความรอนทัศนศาสตร การประยุกตเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาทางสถาปตยกรรม
**ข อกํ า หนดเฉพาะ รายวิ ช าที่ จั ดใหนักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย
สายวิ ทย -คณิ ต ต องลงทะเบี ย นเรี ย นปรับพื้น ฐานความรูเบื้องตน และเพื่อฝกทั กษะทางการวาดภาพ
เพิ่มเติมใหกับนักศึกษาที่สนใจ เตรียมความพรอมเขาสูการเรียนสาขาวิชาสถาปตยกรรม โดยไมนับหนวย
กิตและประเมินผลการเรียนเปนระดับผาน (P)
2.4) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
5663801
ปฏิบัติการโรงงาน
2 (90)
Workshop
วิธีการปฏิบัติงานจริงเพื่อทราบวิธีการทํางานในวิชาชีพสถาปตยกรรม ตามหลักวิชาที่ดี
การศึกษาดูงานในทองถิ่น ชุมชน สํานักงาน สถานประกอบการและสถานที่กอสรางจริง
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5664802

การฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติงานภาคสนาม
5 (450)
Field Experience and Training in Architecture
วิชาบังคับกอน : 5663801 ปฏิบัติการโรงงาน
ใหนักศึกษาออกฝกงานในสถานประกอบการในภาคราชการและเอกชน หรือ ฝกงาน
ภาคสนาม โดยเนนการปฏิบัติในทองถิ่นหรือชุมชน โดยไดรับความเห็นชอบจากกรรมการของคณะวิชา
3.) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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