สาขาวิชาสถาปตยกรรม (240xxx)
คําอธิบายรายวิชา
240111 มูลฐานการออกแบบ (Design Fundamentals)
2(2-0)
ลักษณะและความสัมพันธของงานทัศนศิลป องคประกอบเบื้องตน แนวทางและเทคนิค
การจัดองคประกอบศิลปะในงานออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ 4 มิติ รูปทรงและทีว่ างโครงสรางจากเนื้อหาวิชา
มูลฐานการออกแบบรูปทรงในธรรมชาติ และปรัชญาการออกแบบของผูออกแบบงานศิลปะแขนงตาง ๆ
โดยสังเขป
240112 มูลฐานการออกแบบสถาปตยกรรม (Architectural Design Fundamentals) 2(2-0)
แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมขั้นมูลฐาน สัดสวนมนุษย การเคลื่อนไหวทาง
แนวราบและแนวตั้งพฤติกรรมมนุษยในทีพ่ ักอาศัย การออกแบบที่วางเพื่อการใชสอย อิทธิพลหลักและ
วิวัฒนาการสถาปตยกรรมประเภทที่พักอาศัย ความเปนมาของสถาปตยกรรมพืน้ ถิ่นศึกษา
แนวความคิดในการออกแบบ การสรางโครงการและหลักเกณฑในการออกแบบอาคารที่พักอาศัย
240113 ปฏิบัติการออกแบบ (Studio in Design)
4(0-8)
ปฏิบตั ิการออกแบบงานทัศนศิลป องคประกอบ 2 มิติ 3 มิติ 4 มิติ ของรูปทรงและที่วาง
การออกแบบ เพื่อนํามาประยุกตกับงานศิลปะ สถาปตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม และภูมิ
สถาปตยกรรม
240114 การออกแบบสถาปตยกรรม I (Architectural Design I)
4(0-8)
พื้นฐาน : 240113
ปฏิบตั กิ ารในการออกแบบสถาปตยกรรมขั้นมูลฐาน โดยใชสัดสวนและพฤติกรรมของ
มนุษยในการออกแบบสวนประกอบทางสถาปตยกรรมของอาคารพักอาศัย การวางผังบริเวณ และการ
จัดที่วางของอาคารที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเขตรอน โครงสรางและความงามของอาคาร
240115 การเขียนแบบสถาปตยกรรม (Architectural Drawing)
2(1-3)
แนะนําเครื่องมือเขียนแบบและพัสดุภัณฑที่ใชในการเขียนแบบ การศึกษาวิธเี ขียนแบบ
ตามทฤษฎีทางสัมมนาเรขา อักษรมาตร และทางสัมมาตร ศึกษาทางทฤษฎีและปฏิบัติงานดานฉายา
วิทยา ใหรูจักการหาเงาของรูปรางตางๆ ทางเรขาคณิต ศึกษาทางทฤษฎีและปฏิบัตงิ านดานทัศนีย
วิทยา ใหรูจักเขียนทัศนียภาพ ภายนอก ภายใน และทัศนียภาพของเงาจากแสงแดดและจากแสงไฟ
รวมทั้งการแกปญหาทางวิธกี าร และเทคนิคของการเขียนทัศนียภาพจากแบบสถาปตยกรรม
240116 การแสดงแบบสถาปตยกรรม (Architectural Presentation)
2(1-3)
หลักการเขียนภาพดวยดินสอ หมึก และสีน้ํา หรือวิธีการอื่น ๆ และปฏิบัติการทางสเก็ตช
ภาพอาคารทั้งภายนอกและภายใน ภาพผลิตภัณฑ และวัสดุทางศิลปะและจากธรรมชาติ เพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการแสดงออกในงานสถาปตยกรรมและศิลปะ

240121 การกอสรางดวยไม (Wood Construction)
3(2-3)
การกอสรางดวยไมพื้นฐานและสวนประกอบอาคาร สมบัตขิ ิงไม การใชงาน รายละเอียด
เทคนิคและวิธกี ารกอสราง การเขียนแบบ การทําหุนจําลองและอาคารไมขนาดเล็ก
240122 การกอสรางดวยคอนกรีต (Concrete Construction)
3(2-3)
การกอสรางดวยคอนกรีตพืน้ ฐานและสวนประกอบอาหาร สมบัติของคอนกรีต การใชงาน
รายละเอียด การผสมผสมคอนกรีต ไม และเหล็กในการกอสราง การเขียนแบบ การสรางหุนจําลองและ
อาคารคอนกรีตขนาดเล็ก
240131 กลศาสตรโครงสรางทางสถาปตยกรรม
2(2-0)
(Structural Mechanics in Architecture)
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความสมดุลของวัตถุภายใตแรงกระทําภายนอก กําลังของวัสดุ
แรงที่เกิดขึ้นในเนื้อวัสดุ สมรรถนะดานกําลัง และการเสียรูปของวัสดุอันเนื่องจากแรงกระทํา
240211 เกณฑและแนวความคิดการออกแบบสถาปตยกรรม I
2(2-0)
(Architectural Design Criteria and Concepts I)
พื้นฐาน : 240112
อิทธิพลและแนวความคิดตาง ๆ ในการสรางสถาปตยกรรมในอดีต โดยสังเขป เกณฑที่ใช
เปนแนวทางในการออกแบบอาคารตามสภาพแวดลอม การปฏิบัตงิ านออกแบบและขั้นตอน การ
ดําเนินงาน ที่วางและรูปทรง รวมทั้งวิเคราะหการจัดองคประกอบในงานสถาปตยกรรม
240213 การออกแบบสถาปตยกรรม II (Architectural Design II)
4(0-8)
พื้นฐาน : 240114
ปฏิบตั ิการในการออกแบบสถาปตยกรรมขั้นพื้นฐาน โดยเพิ่มความซับซอนของประโยชน
ใชสอยและบริบท บานพักอาศัยและอาคารสาธารณะขนาดเล็ก แนวคิดทางการออกแบบ การจัดผัง
บริเวณและการจัดที่วางของอาคารที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเขตรอน คํานึงถึงโครงสราง
ความงามและระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
240214 การออกแบบสถาปตยกรรม III (Architectural Design III)
4(0-8)
พื้นฐาน : 240213
ปฏิบตั ิการในการออกแบบสถาปตยกรรมขั้นพื้นฐาน โดยเพิ่มความซับซอนของประโยชน
ใชสอยและบริบท อาคารสาธารณะขนาดเล็ก แนวคิดทางการออกแบบ การจัดผังบริเวณของกลุม อาคาร
และภูมิทศั นและการจัดการที่วางของอาคารที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเขตรอน คํานึงถึง
โครงสราง ความงามและระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
240217 การออกแบบรางสถาปตยกรรม I (Architectural Sketch Design I)
2(0-6)
ปฏิบตั ิการในการออกแบบรางระดับ 1 เพื่อฝกฝนการออกแบบและถายทอดแนวคิดการ
ออกแบบเบื้องตน งานออกแบบสวนประกอบทางสถาปตยกรรม อาคารชั่วคราว อาคารขนาดเล็ก
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สวนประกอบทางภูมิสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน และงานออกแบบเลขนิเทศ ในระดับทีเ่ หมาะสม
กับเวลาปฏิบตั ิงานที่จํากัด
240218 การออกแบบรางสถาปตยกรรม II (Architectural Sketch Design II)
2(0-6)
พื้นฐาน : 240217
ปฏิบตั ิการในการออกแบบรางระดับ 2 เพื่อฝกฝนการออกแบบและถายทอดแนวคิด
เบื้องตน งานออกแบบสวนประกอบทางสถาปตยกรรม อาคารชั่วคราว อาคารขนาดเล็ก สวนประกอบ
ทางภูมิสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน และงานออกแบบเลขนิเทศ ในระดับทีเ่ หมาะสมกับเวลา
ปฏิบตั ิงานที่จาํ กัด
240221 การประสานระบบอาคาร (Building System Integration)
3(2-3)
เทคโนโลยีงานระบบขั้นพื้นฐานสําหรับอาคารพักอาศัยและอาคารสาธารณะ กระบวนการ
ทํางาน การเลือกใช การติดตั้ง การบํารุงรักษาและการบูรณาการระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศและ
ระบบสุขาภิบาลในการออกแบบกอสรางงานสถาปตยกรรม
240222 วัสดุกอสรางอาคาร (Building Materials)
3(2-3)
พื้นฐาน : 240121 และ 240122
ประเภทของวัสดุกอสรางที่ใชกับอาคารพักอาศัยและอาคารสาธารณะ สมบัติของวัสดุ การ
เลือก การติดตั้งและการบํารุงรักษา มาตรฐานการเขียนแบบทางสถาปตยกรรมทีเ่ กี่ยวของกับระบบ
วิศวกรรม การฝกปฏิบตั ิทางการกอสราง
240231 ระบบโครงสรางงานสถาปตยกรรม (Structural System in Architecture)
2(2-0)
พื้นฐาน : 240131
แนวความคิดในการออกแบบ และเลือกใชโครงสรางในงานสถาปตยกรรม รวมทัง้ หลักการ
เกี่ยวกับแรง วัสดุ รูปราง และการเสียรูปอันเนื่องจากแรง
240232 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็กสําหรับงานสถาปตยกรรม
2(2-0)
(Timber and Steel Design for Architecture)
คุณสมบัตขิ องไม การออกแบบคาน สําหรับแรงอัดและแรงดึง แรงเคนรวม และขอตอของ
โครงสรางไมและเหล็ก คุณสมบัติและการออกแบบโครงสรางเหล็ก ขอกําหนดในการออกแบบของ
เอไอเอสซี การออกแบบคาน สําหรับแรงอัดและแรงดึง การตอแบบใชหมุดย้ําและรอยเชื่อม
240241 สถาปตยกรรมไทย (Thai Architecture)
2(2-0)
ที่มาขององคประกอบสถาปตยกรรมไทย ประเพณี รากฐานและแนวคิดของลายไทย
ลักษณะเฉพาะและพัฒนาการของเรือนไทยประเภทตางๆ ความหมายและการตีความสถาปตยกรรม
ไทยประเพณี การประยุกตสถาปตยกรรมไทยสูงานรวมสมัย มีการศึกษานอกสถานที่
240243 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม I (History of Architecture I)
3(3-0)
พื้นฐาน : 452211
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ประวัตศิ าสตรและพัฒนาการของสถาปตยกรรมยุคโบราณในดินแดนตะวันออกใกลและ
อารยธรรมกอนประวัตศิ าสตร ที่มาสถาปตยกรรมพื้นถิน่ และการตั้งถิน่ ฐานตามแหลงอารยธรรมที่สําคัญ
ในภาคพื้นยุโรป แอฟริกาและเอเซีย ประวัตศิ าสตรสถาปตยกรรมในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สถาปตยกรรมไทยตั้งแตกอ นประวัติศาสตรจนถึงสมัยรัตนโกสินทร มีการศึกษานอกสถานที่
240244 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม II (History of Architecture II)
3(3-0)
พื้นฐาน : 240243
ประวัตศิ าสตรและพัฒนาการทางสถาปตยกรรมในแหลงอารยธรรมตางๆ ของโลกตั้งแต
สมัยคริสเตียนตอนตนจนถึงยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ที่มาและพัฒนาการของสถาปตยกรรมสมัยใหม
จนถึงสถาปตยกรรมรวมสมัย พัฒนาการของสถาปตยกรรมรวมสมัยในประเทศไทย การใช
ประวัตศิ าสตรในการออกแบบสถาปตยกรรม มีการศึกษานอกสถานที่
240261 การออกแบบตามสภาวะแวดลอมในเขตรอน
2(2-0)
(Design for Tropical Environment)
มนุษยกับสภาพแวดลอม บรรยากาศและการแบงสภาพภูมิภาคของโลก สภาวะนาสบาย
การวิเคราะหขอมูลรายป การเลือกรูปแบบสัดสวนของอาคาร การวางทิศทางอาคาร การออกแบบที่กัน
แดด การควบคุมการพัดผานของกระแสลม การวิเคราะหขอ มูลรายวัน การควบคุมความรอน และการ
ใชวสั ดุพื้นเมือง การเลือกใชรูปทรงและโครงสรางตามสภาพบรรยากาศ การวางผัง การกันฝนและ
ปองกันการเสื่อมของวัสดุ การปองกันเสียง การปองกันกันฟาผา และการปองกันสัตว และแมลงตาง ๆ
ลําดับขั้น และวิธีการในการออกแบบตามสภาวะแวดลอมในเขตรอน
240271 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสถาปตยกรรม
2(1-2)
(Computer Applications in Architecture)
ความตองการทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร เพื่อใชในงานออกแบบสถาปตยกรรม การ
ใชโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ งานพิมพทั่วไป การใชภาพประกอบ การทําอารตเวิรก งานกราฟฟกตาง
ๆ การเขียนแบบสองมิติ เบือ้ งตน การแสดงแบบสามมิติ การรวบรวมความรูพื้นฐานในการใชโปรแกรม
ตาง ๆ เพื่อนํามาจัดทําสมุดภาพผลงานทางสถาปตยกรรม การสรางโฮมเพจเพื่อแสดงผลงานทาง
สถาปตยกรรม
240311 เกณฑและแนวความคิดการออกแบบสถาปตยกรรม II
2(2-0)
(Architectural Design Criteria and Concepts II)
พื้นฐาน : 240211
กระบวนการออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบเชิงศึกษาเปรียบเทียบกับผลงานของสถาบัน
ผูนํา พัฒนาการของแนวคิดและแนวโนมของสถาปตยกรรมตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบันและ
อนาคต การประยุกตของงานสถาปตยกรรมไทยสูการออกแบบ
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240313 การออกแบบสถาปตยกรรม IV (Architectural Design IV)
4(0-8)
พื้นฐาน : 240214
ปฏิบตั ิการในการออกแบบสถาปตยกรรมที่ระดับความซับซอนปานกลาง อาคารสาธารณะ
ขนาดกลาง กระบวนการและแนวคิดทางการออกแบบ วัสดุและโครงสรางซับซอน การจัดผังบริเวณและ
การจัดที่วางของอาคารที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมเขตรอน โดยคํานึงถึงความงามและระบบ
สาธารณูปโภคของอาคาร
240314 การออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน I (Sustainable Architectural Design I)
4(0-8)
พื้นฐาน : 240313
ปฏิบตั ิการในการพัฒนาการออกแบบสถาปตยกรรมทีร่ ะดับความซับซอนปานกลาง
แนวคิดการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืนที่เกี่ยวของกับวัสดุ โครงสราง การจัดผังบริเวณ ความงามและ
ระบบสาธารณูปโภค การบูรณาการศาสตรทางภูมิสถาปตยกรรมและคอมพิวเตอร
240317 การออกแบบรางสถาปตยกรรม III (Sketch Design III)
2(0-6)
พื้นฐาน : 240218
ปฏิบตั ิการในการออกแบบรางระดับ 3 เพื่อฝกฝนกระบวนการคิด การออกแบบและ
ถายทอดแนวคิดการออกแบบเบื้องตน งานออกแบบสวนประกอบทางสถาปตยกรรมอาคารชั่วคราว
อาคารขนาดเล็ก สวนประกอบทางภูมิสถาปตยกรรม งานตกแตงภายในและการออกแบบเลขนิเทศ
โดยผานสื่อตาง ๆ ที่เหมาะสมกับเวลาปฏิบัติงานที่จํากัด
240319 การวางผังบริเวณและสถาปตยสํารวจ
2(1-3)
(Site Planning and Architectural Survey)
วิธีการวางผังบริเวณ การเก็บขอมูลการสํารวจทางสถาปตยกรรม การอานสภาพภูมิ
ประเทศ การปรับสภาพ การออกแบบวางผังบริเวณทีต่ อบสนองตอสภาพแวดลอม การวิเคราะห
กรณีศึกษา
240321 แสงและเสียงในอาคาร (Light and Acoustic in Building)
3(2-3)
พื้นฐาน : 240222
ทฤษฎีและสมบัติพื้นฐานของแสงสวาง หลักการและการคํานวณระดับแสงสวางในอาคาร
ชนิดของหลอดไฟและการใชงาน การอนุรักษพลังงานในการออกแบบแสงสวาง ทฤษฎีและสมบัติ
พื้นฐานของเสียง คุณภาพการดูดซับเสียงและการปองกันเสียงของวัสดุ การออกแบบเสียงในอาคารและ
สภาพแวดลอม
240322 วัสดุและเปลือกอาคาร (Building Materials and Enclosures)
3(2-3)
พื้นฐาน : 240222
นิยามของวัสดุและเปลือกอาคาร การใชวสั ดุสาํ หรับเปลือกอาคาร เทคโนโลยีทางวัสดุและ
การออกแบบเปลือกอาคาร การควบคุมเสียง ความรอนและความชื้น ผลของเปลือกอาคารตอ
สภาพแวดลอม
5

240331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานสถาปตยกรรม
2(2-0)
(Reinforced Concrete Design for Architecture)
คุณสมบัตขิ องคอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต
น้ําหนักบรรทุกระดับตางๆ วิธีออกแบบตามหลักหนวยแรงใชงาน การวิเคราะหและออกแบบตามรูป
หนาตัดสี่เหลีย่ มผืนผา และคานรูปหนาตัดตัวที ดวยเหล็กเสริมรับแรงดึงและแรงอัด แรงดึงทะแยง แรง
ยึดหนวงเหล็กปลอก การออกแบบพื้น เสาที่รับน้ําหนักแบบตรงศูนยและเบี่ยงศูนย ฐานราก
240341 สถาปตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
2(1-3)
การกําหนดปริมาตรทีว่ างภายในใหเหมาะสมกับการจัดวางเครื่องเรือนและสอดคลองกับ
การออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อการประยุกตสูงสุดในการใชงาน
240361 ภูมิสถาปตยกรรม (Landscape Architecture)
2(1-3)
ประวัติและความเปนมาของภูมิสถาปตยกรรมโดยสังเขป หลักการขัน้ มูลฐานทางภูมิ
สถาปตยกรรมลักษณะเฉพาะและองคประกอบทางภูมิทัศน แรง รูปทรง และรูปโฉมทางธรรมชาติ และ
ที่มนุษยสรางขึ้น การจัดองคประกอบทีว่ า งกลางแจง ทัศนภาพในการวางผังโครงสรางในภูมิ
สถาปตยกรรมและวัสดุพืชพันธุ
240371 การประยุกตใชคอมพิวเตอรขั้นสูงในงานสถาปตยกรรม
2(1-2)
(Advanced Computer Applications in Architecture)
พื้นฐาน : 240271
การใชซอฟตแวรเพื่องานแสดงภาพแบบสามมิติ การมองภาพสามมิติ ดวยวิธตี าง ๆ
การใชสี การใชผิวสัมผัส การใชเทคนิคแสง-เงา การสรางภาพเคลื่อนไหว เพื่อเขาไปสํารวจภายในหรือ
วนรอบอาคาร การรวบรวมผลงานเพื่อนํามาสรางโฮมเพจ โดยแสดงภาพเคลื่อนไหวและเสียง
240413 การออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน II (Sustainable Architecture Design II) 4(0-8)
พื้นฐาน : 240314
ปฏิบตั ิการทางการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน การออกแบบอาคารสาธารณะซับซอน
ปานกลางถึงสูง และกลุมอาคารตอบสนองตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ การเลือกวัสดุและเทคโนโลยี
ทางอาคารที่เหมาะสม การบูรณาการรวมกับศาสตรดานภูมิสถาปตยกรรมและคอมพิวเตอร
240414 การออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน III (Sustainable Architecture Design III) 4(0-8)
พื้นฐาน : 240413
ปฏิบตั ิการทางการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน การออกแบบอาคารสาธารณะซับซอนสูง
หรือชุมชน การเลือกวัสดุและเทคโนโลยีทางอาคารที่เหมาะสม การบูรณาการรวมกับศาสตรดานการ
วางผังเมืองและสภาพแวดลอม ภูมิสถาปตยกรรมและคอมพิวเตอร

6

240421 การประสานระบบอาคารขั้นสูง (Advanced Building System Integration)
3(2-3)
พื้นฐาน : 240221
การบูรณาการระบบอาคารซับซอน ระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบ
ปองกันอัคคีภัยในอาคาร และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ มาตรฐานการออกแบบอาคารสําหรับคน
พิการ ระบบโครงสราง และระบบขนสงแนวตั้งและแนวนอน มีการศึกษานอกสถานที่
240422 กฎหมายอาคารและเอกสารทางสถาปตยกรรม
3(2-3)
(Building Codes and Architectural Documentation)
ภาพรวมกฎหมายและขอบังคับของอาคาร กฎหมายควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาด
ใหญ พระราชบัญญัตทิ ี่เกี่ยวของกับงานระบบวิศวกรรม การใชความรูดานกฎหมายกับการปฏิบัติ
วิชาชีพสถาปตยกรรม การจัดทําเอกสารรายละเอียดประกอบการออกแบบสถาปตยกรรม เอกสาร
ประกอบการกอสรางและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การนําเสนอผลงานทางสถาปตยกรรม
240441 การออกแบบและวางผังเมืองอยางยัง่ ยืน
2(2-0)
(Sustainable Urban Design and Planning)
ตั้งถิ่นฐานและวิวัฒนาการรูปแบบเมือง องคประกอบเมืองเนนการออกแบบและวางผัง
เมืองอยางยั่งยืน กระบวนการคิด สราง การใชงานและบํารุงรักษาในการออกแบบและวางผังเมืองอยาง
ยั่งยืน การวิเคราะหกายภาพเมืองในสภาพแวดลอมของประเทศไทยที่ระดับชุมชน เมือง ภาคและ
ประเทศ
240451 การบริหารโครงการสถาปตยกรรม I (Architectural Project Management I) 3(3-0)
การจัดตั้งองคกรบริหารในอุตสาหกรรมการกอสราง ศึกษาความเปนไปไดขั้นตอนในฐานะ
สถาปนิก
240452 การบริหารโครงการสถาปตยกรรม II (Architectural Project Management II) 3(3-0)
พื้นฐาน : 240451
การกําหนดโครงสราง บทบาทและหนาที่ของสํานักงานออกแบบ การวางแผน การ
ควบคุม และการวัดประสิทธิภาพของงานในสํานักงาน การวางแผนและแนวทางปฏิบัติเพื่อบริหาร
สํานักงาน และโครงการกอสรางไปสูเปาหมาย โดยแนวคิด และวิธีการตาง ๆ
240453 การสํารวจปริมาณและประมาณราคา (Quantity Survey and Cost Estimation) 2(1-2)
หลักการและระบบการประมาณราคา การคิดคํานวณวัสดุ แรงงาน อุปกรณและคาใชจาย
ในการกอสราง ตลอดจนการคิดภาษี กําไร และคิดคาใชจายอื่น ๆ
240461 สถาปตยกรรมยั่งยืน (Sustainable Architecture)
3(3-0)
ความตองการการดํารงอยูอยางยั่งยืน อันเนื่องมาจากวิกฤตการณสภาพแวดลอม การ
พัฒนาที่ยั่งยืนอันนํามาสูสถาปตยกรรมยั่งยืน บทเรียนจากสถาปตยกรรมพื้นถิ่น หลักการออกแบบ
สถาปตยกรรมยั่งยืนสําหรับอาคารพักอาศัยไปจนถึงอาคารขนาดใหญ อันไดแก การคํานึงถึงสภาพ
อากาศ การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การใชน้ําและทรัพยากรอยางมีประสิทธิพภาพ
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วัสดุกอสรางทีเ่ ปนมิตรตอสภาพแวดลอม การคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูใชอาคาร
หลักการวางผังภูมิทัศน ชุมชน และเมืองที่คํานึงถึงระบบนิเวศ รวมถึงการใชที่ดินและการสัญจรอยาง
ยั่งยืน ตัวอยางกรณีศึกษา
240462 การอนุรักษพลังงานในงานสถาปตยกรรม
3(3-0)
(Energy Conservation in Architecture)
พื้นฐาน : 240461
การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน โดยหลักการใชเครื่องกลและไมใชเครื่องกล การ
วิเคราะหและจัดการกับการใชพลังงานในอาคารขนาดใหญ
2(1-2)
240491 เทคนิคการวิจยั พื้นฐานทางการออกแบบ
(Basic Research Techniques in Design)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางสถาปตยกรรม การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย
การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและ
ตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
240496 เรื่องเฉพาะทางสถาปตยกรรม (Selected Topics in Architecture)
1-3
เรื่องเฉพาะทางสถาปตยกรรมศาสตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละ
ภาคการศึกษา
240498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางสถาปตยกรรมศาสตรระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
240511 การวางแผนและออกแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ
3(2-2)
(Museum Exhibition Planning and Design)
หลักการวางแผน การจัดนิทรรศการ รูปแบบพิพธิ ภัณฑ การพัฒนากระบวนการจัด
นิทรรศการ แนวคิดและเทคนิคการออกแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ
240542 ศิลปะ สถาปตยกรรมและเมือง (Art, Architecture and City)
2(2-0)
ความสัมพันธระหวางศิลปะ สถาปตยกรรมและเมือง บทบาทของสถาปนิกที่มีตอเมือง
การสรางงานศิลปะและสถาปตยกรรมเมืองและพัฒนาเมือง
240543 การอนุรักษงานศิลปและสถาปตยกรรม
2(2-0)
(Conservation of Art and Architecture)
ความสําคัญของการอนุรักษและการจัดการงานศิลปะและสถาปตยกรรม ลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุกอสราง และเทคนิควิธีการสําหรับการอนุรักษสถาปตยกรรม ชุมชนและสภาพแวดลอม มี
การศึกษานอกสถานที่
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240561 การประเมินสภาพแวดลอมอาคาร (Evaluation of Building Environment) 2(2-0)
พื้นฐาน : 240414 และ 240441
พื้นฐานการประเมินสภาพแวดลอมอาคาร อันเกี่ยวของกับการออกแบบทีต่ องพิจารณาถึง
สมดุลระหวางสิ่งแวดลอม และงานสถาปตยกรรม เพื่อความสมบูรณแหงการออกแบบที่สามารถ
ตอบสนองความยั่งยืนดานการใชสอยควบคูคุณคาทีใ่ หกับเมืองและสภาพแวดลอมโดยรวม
240581 สุนทรียภาพสถาปตยกรรมและภูมิทศั นพื้นถิ่น
2(2-0)
(Aesthetics of Vernacular Archtecture and Landscape)
สุนทรียภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของนิเวศวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ความสัมพันธแบบภววิทยาและพลวัตของระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจบานเรือนและชุมชน วิถีชวี ติ และความเชื่อของทองถิ่น สุนทรียภาพของการปรับตัว
ทางจริยธรรมภายในเงื่อนไขของทองถิ่นในประทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
240591 โครงงานวิทยานิพนธ (Thesis Proposal)
3(1-4)
พื้นฐาน : 240414 และ 240421
การคนควาขอมูลอยางเขมขนจากประเด็นที่นิสิตสนใจนําไปสูการกําหนดขอบเขต
โครงการที่จะศึกษาและออกแบบ โดยมีขอพิจารณาดานสภาพแวดลอม ความเปนไปไดของโครงการ
กฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร การเลือกทีต่ ั้ง การศึกษาเปรียบเทียบโครงการ
ประเภทเดียวกัน การจัดการและการออกแบบสภาพแวดลอมยั่งยืน การกําหนดรายละเอียดความ
ตองการของโครงการ แนวคิดทางสถาปตยกรรม วิศวกรรมและสภาพแวดลอม มีการจัดทํารายงาน
วิทยานิพนธและไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยานิพนธของคณะฯ
240597 สัมมนา (Seminar)
2(1-2)
ประเด็นที่เกีย่ วของกับวิชาชีพการออกแบบ การนําเสนอผลงานทางสถาปตยกรรมดวยสื่อ
และการอธิบายงานอยางมีประสิทธิภาพ ศาสตรและศิลปในการปฏิบัตวิ ิชาชีพสถาปตยกรรม แนว
ทางการจัดทําแฟมสะสมผลงาน การเขียนประวัติการศึกษา
240599 วิทยานิพนธ (Thesis)
9
พื้นฐาน : 240591
การกําหนดเกณฑและแนวความคิด และการปฏิบตั ิการในการออกแบบสถาปตยกรรมที่มี
ความซับซอนสูงบนฐานโครงงานวิทยานิพนธของนิสติ ภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการวิทยานิพนธ
การแสดงผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรมผานการเขียนแบบทางสถาปตยกรรม หุนจําลอง และสื่อ
อื่นๆ การจัดทํารายงานวิทยานิพนธ
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