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รหัสวิชา         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

 

GEL1001  การใชภาษาไทย                        3(3-0-6) 

  Thai Usage 

หลักเกณฑแนวคิดท่ีเปนพื้นฐานของการสื่อสาร  พัฒนาทักษะของการใชภาษาไทย ทั้งการ

ฟงการอาน การพูด การเขียน การอางอิง การสืบคนสารนิเทศและการนําเสนอผลงานดวยสื่อตางๆ 

รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสและฐานขอมูลไดอยางเหมาะสม เพื่อเปนฐานในการศึกษาและสงเสริมการ

เรียนรู 

 

GEL1002    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน  3(3-0-6) 

  English for Communication and information Retrieval 

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(พูด ฟง อานเขียนฯ) ในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจํา 

วัน รวมท้ังการสืบคนสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส การอางอิง และเรียนรูจากสื่อการเรียนรูตางๆ อาทิ 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ เปนตน 

 

GEL1003    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน             3(3-0-6) 

  English for Communication and Study Skills 

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใหขอมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น  

 กลวิธีการอานเพื่อความเขาใจ การเขียนในชีวิตประจําวัน การอางอิง และการใชพจนานุกรม เพื่อการ

อานและการเขียน โดยใชสื่อ ระบบสารนิเทศ และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตางๆ 

 

GEL2001    ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                                   3(3-0-6) 

       Thai  for Academic Purposes 

ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การเขียน 

รายงานและผลงาน การอางอิง การใชสารนิเทศ เพื่อการสืบคนขอมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ

และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อการนําเสนอรายงาน และการเขียนงานวิจัยเบ้ืองตนในสาขาวิชาที่เก่ียวของ 
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รหัสวิชา        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                        น(บ-ป-อ) 

 

GEL 2002   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

  English for Academic Purposes 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การเขียน 

รายงานและผลงาน การอางอิง การใชสารนิเทศ เพื่อการสืบคนขอมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ

และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อการเขียนงานวิจัยเบ้ืองตนและการนําเสนอรายงานหรือผลงานในสาขาวิชาที่

เก่ียวของ 

 

GEH1001   สุนทรียภาพกับชีวิต                                                                  3(3-0-6) 

  Aesthetic Appreciation 

การสรางประสบการณ การรับรูและเขาใจดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปและการแสดง โดยผาน 

กระบวนการพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร เพื่อนําไปสูความซาบซึ้งและเห็นในคุณประโยชนในดานความ

งามทางศิลปกรรมศาสตรเพื่อความสุขของชีวิตหรือเพื่อการดํารงชีวิต 

 

GEH1002   สังคมไทยในบริบทโลก                                                              3(3-0-6) 

  Thai Society in Global Context 

พื้นฐานและวิวัฒนาการสังคมไทย  ความสัมพันธและผลกระทบจากสังคมยุคโลกาวัตน  

อันมีผลตอวัฒนธรรมและสังคมไทยที่ตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ใหทันตอกระแสโลกยุคปจจุบัน 

ทั้งดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง รวมท้ังแนวพระราชดําริตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงอยูอยางมีจิตสํานึกแหงความเปนไทย รวมท้ังเสนอแนวทางเลือกท่ี

หลากหลาย 

 

GEH2001   การพัฒนาตน                                                                         3(3-0-6) 

  Self Development 

 หลักการพื้นฐานพฤติกรรมมนุษย แนวคิดทฤษฎี เทคนิค และวิธีการพัฒนาตน ท้ังการกํากับ 

ควบคุมตนเอง การพัฒนาตนใหเกิดศักยภาพสูงสุด การปฏิบัติตน การปองกันกับพฤติกรรมเสี่ยงใน

ชีวิตอยางเหมาะสม การดําเนินชีวิตที่มีคุณคาและสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและการ

พัฒนาไปสูการพึ่งตนเองอยางย่ังยืน 

 

 

 



                                                                                   61 

 

รหัสวิชา        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                        น(บ-ป-อ) 

 

GEH2002    ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

  Philosophy of Life 

   หลักการและการเขาใจถึงความจริงของชีวิตตามหลักธรรมและไตรสิกขา เพื่อการเขาใจตนเอง 

ผูอ่ืน สังคม ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง ในการกําหนดเปาหมายของชีวิตและการดํารงชีวิตในสังคมโลกยุค

โลกาภิวัตน การนําเอาความจริงของชีวิต หลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกตใชในการพัฒนา

ตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการดํารงตนในสังคมอยางมีความสุขและสันติ 

 

GES1001   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู              3(3-0-6) 

  IT for Communication and Learning 

หลักการและความสําคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศ ในการสืบคน  

การสรางสารนิเทศ การใชขอมูลสารสนเทศและแสวงหาความรูจากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศบนเครือขายคอมพิวเตอร การใช

ระบบมัลติมีเดีย เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู 

 

GES1002   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต                   3(3-0-6) 

  Science and Technology for Quality of Life 

การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน  

การสื่อสารและโทรคมนาคม ท้ังทางดานกายภาพและชีวภาพที่มีตอคุณภาพชีวิต การสงเสริมสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต การดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยในการใชยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 

 

GES2001   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

  Science, Technology and Environment  

   ความสําคัญของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ผลกระทบของการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสิ่งแวดลอม    ระบบนิเวศ    ระบบสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
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รหัสวิชา        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                        น(บ-ป-อ) 

 

GES2002 การคิดและการตัดสินใจ                                            3(3-0-6) 

     Thinking and Decision Making 

หลักการ และกระบวนการการคิดของมนุษย การคิดขั้นวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา  

การใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใชขอมูลและเหตุผลในกระบวนการแกปญหา การ

ประยุกตการคิดและการตัดสินใจใชในชีวิตประจําวัน 

 

ARC4801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสถาปตยกรรม                         2(90)  

                   Preparation for Professional experience in Architecture 

           เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ     เพื่อศึกษางานในดานตาง ๆ 

ที่เก่ียวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรม พัฒนาใหรูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีคุณลักษณะท่ี

เหมาะสมกับวิชาชีพ  ศึกษาดูงานนอกสถานที่และเพิ่มพูนความรู เ ก่ียวกับการประกอบอาชีพ 

ปฏิบัติการทําพอรทฟอลิโอ (Portfolio) รวบรวม    ผลงานของนักศึกษาตลอดหลักสูตร และจัดทําเปน

รูปเลม เพื่อเปนประโยชนตออาชีพ 

 

ARC4802 ฝกประสบการณวิชาชีพสถาปตยกรรม                         5(450) 

           Field Experience in Architecture 

วิชาบังคับกอน : ARC4801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสถาปตยกรรม 

            ฝกประสบการณวิชาชีพเก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน เพื่อหาประสบการณ   โดยใหมีเวลา

ปฏิบัติงานไมนอยกวา  450 ชั่วโมง    ในสถานประกอบการวิชาชีพสถาปตยกรรม วิศวกรรมและ

คอมพิวเตอรกราฟก 

 

CAA1201     ทัศนศิลปเบื้องตน                         3(2-2-5) 

       Fundamental of Visual Arts 

ลักษณะทั่วไปและความสัมพันธของทัศนศิลป ศิลปะ ทฤษฎีการเคลื่อนไหว  และลักษณะการ

จัดองคประกอบอยางละเอียดท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ และลักษณะความสมดุล ความกลมกลืน    รูปราง

หลัก    รูปรางแปรกับระบบพิกัดรูปราง พฤติกรรมและการตอบสนองทางอารมณ ศึกษาสัดสวนของ

มนุษย การเคลื่อนไหว และความตองการที่วางในการใชสอย   อิทธิพลหลักและองคประกอบของการ

ออกแบบ 
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รหัสวิชา        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                        น(บ-ป-อ) 

 

CAA1301 การเขียนแบบสถาปตยกรรม                                  3(2-2-5) 

 Architectural Drawing 

หลักการเขียนแบบเทคนิค  ภาพฉาย ภาพคล่ี มาตรฐานและสัญลักษณในการเขียนแบบ ปฏิบัติการ

เขียนแบบอาคารโครงสรางไมและคอนกรีตเสริมเหล็ก    การเขียนแบบรูปดาน รูปตัดและรูปขยายตาง ๆ 

รวมถึงรายละเอียดประกอบแบบ   

 

CAA1302 หลักการออกแบบสถาปตยกรรม              3(2-2-5) 

            Principle of Architectural Design 

            หลักการออกแบบอาคาร  กระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบ ศึกษาสัดสวนของมนุษย  

การรับรู  และความตองการท่ีวางในการใชสอย  คุณคาทางสถาปตยกรรม  อิทธิพลหลักและ

องคประกอบของการออกแบบ   เพื่อนําไปประยุกตใชในงานออกแบบงานสถาปตยกรรม 

 

CAA1307 แนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม             3(2-2-5) 

 Architectural Design Concept 

อิทธิพลและแนวคิดตาง ๆ   ในการสรางสรรคสถาปตยกรรมในอดีต  เกณฑที่ใชเปนแนวในการ

ออกแบบอาคารตามสภาพแวดลอม    การสรางสรรคงานออกแบบ  และขั้นตอนในการดําเนินงาน 

รวมทั้งวิเคราะห  การจัดองคประกอบในงานสถาปตยกรรม 

 

CAA1308 การเขียนทัศนียภาพงานสถาปตยกรรม                3(2-2-5) 

 Architectural   Presentation  

ทฤษฏีและหลักการเขียนทัศนียภาพภายนอกและภายในอาคาร    การใชอุปกรณและ

เครื่องมือ    การเขียนภาพองคประกอบของสิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป  การตกแตงภาพใหเกิดความสวยงาม

โดยเทคนิคและกรรมวิธีตาง ๆ 
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รหัสวิชา         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

 

CAA1406 เทคโนโลยีการกอสราง 1 3(2-2-5)

 Construction Technology 1 

            กระบวนการและขั้นตอนในการกอสราง อาคารขนาดเล็ก ท่ีมีความสูง 1-2 ชั้น ในลักษณะ

โครงสรางแบบถาวรและแบบชั่วคราว วัสดุกอสราง พฤติกรรมการรับแรงของอาคาร  องคประกอบและ

รายละเอียดของโครงสรางไม โครงสรางอาคารเรือนไทย รอยตอชิ้นสวนอาคารแบบตาง ๆ รวมถึงการ

ฝกปฏิบัติการเขียนแบบอาคาร  

 

CAA2203 การออกแบบผังบริเวณ               3(2-2-5) 

           Site Planning 

หลักเกณฑเบ้ืองตน  การออกแบบการจัดผังบริเวณเบ้ืองตน การออกแบบวางผังบริเวณในงาน

ภูมิสถาปตยกรรม  มาตรฐานของพื้นที่ใชสอยประเภทตาง ๆ การออกแบบวางผังอาคาร    การจัดกลุม

ประเภทพักอาศัย และการจัดกลุมประเภทอาคารสาธารณะ การจัดพื้นที่วางระหวางอาคารใหเกิด

ประโยชนและมีทัศนียภาพที่งดงาม 

 

CAA2302 เทคนิคสถาปตยกรรม 1               3(2-2-5) 

  Architectural Technique 1 

วิชาบังคับกอน : CAA1302 หลักการออกแบบสถาปตยกรรม 

การออกแบบอาคารพักอาศัยและสิ่งกอสรางขนาดเล็กชั้นเดียวและระบบโครงสรางที่มีน้ําหนัก

เบาตาง ๆ การจัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับพฤติกรรมผูใชอาคาร การกําหนดพื้นที่วาง การนํา

หลักการออกแบบมาประยุกตใชเพื่อผลทางดานสุนทรียภาพและคุณคาทางสถาปตยกรรม  โดย

คํานึงถึงขั้นตอนในการทํางาน ความประหยัด และขอบัญญัติของกฎหมายควบคุมอาคาร 

 

CAA2303 เทคนิคสถาปตยกรรม 2               3(2-2-5) 

  Architectural Technique 2 

วิชาบังคับกอน : CAA2302 เทคนิคสถาปตยกรรม 1 

 ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมประเภทอาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย และอาคาร

ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดใกลเคียง มีความสูงประมาณไมเกิน 3 ชั้นโดยเนนในดานการจัดประโยชนใช

สอย การกําหนดพื้นที่วางและรูปลักษณะของงานสถาปตยกรรม การออกแบบชิ้นสวนอาคารสําเร็จรูป 

วัสดุกอสราง การจัดวางผังโครงการและการแบงแปลงท่ีดิน โดยคํานึงถึงขอกําหนดทางดาน กฎหมาย

ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวของ  



                                                                                   65 

 

รหัสวิชา         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(บ-ป-อ) 

 

CAA2304 เทคนิคสถาปตยกรรม 3               3(2-2-5) 

            Architectural Technique 3 

วิชาบังคับกอน : CAA2303 เทคนิคสถาปตยกรรม 2 

          ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมประเภทที่พักอาศัย ขนาดกลาง โดยเนนความสัมพันธของ

พื้นที่ใชสอย การกําหนดรูปลักษณะอาคาร การซอนชั้นของอาคาร อิทธิพลของสถานที่ต้ัง การกําหนด

ทางสัญจรภายในอาคารและภายนอกอาคาร ที่จอดรถ ระบบโครงสราง ระบบอุปกรณอาคาร รวมถึง

ขอกําหนดกฎหมายควบคุมอาคาร  

 

CAA2407 เทคโนโลยีการกอสราง 2   3(2-2-5) 

 Construction Technology 2 

 วิชาบังคับกอน : CAA1406 เทคโนโลยีกอสราง 1 

            กระบวนการและขั้นตอนในการกอสราง อาคาร ค.ส.ล และอาคารโครงสรางเหล็ก ขนาดเล็ก

และขนาดกลาง โดยมีความสูงอาคารไมเกิน 5 ชั้น  เทคนิคและวิธีการกอสราง ระบบชิ้นสวนอาคาร

สําเร็จรูป รอยตอโครงสราง รวมถึงการฝกปฏิบัติการเขียนแบบอาคาร 

 

CAA2408 เทคโนโลยีการกอสราง 3                    3(2-2-5) 

           Construction Technology 3 

วิชาบังคับกอน : CAA2407 เทคโนโลยีกอสราง 2 

          กระบวนการและขั้นตอนในการกอสราง อาคารสูงและขนาดใหญ ระบบโครงสรางแบบพิกัด 

ระบบพื้น ระบบผนังกระจก ระบบโครงสรางใตดินและโครงสรางแบบพิเศษตางๆ อุปกรณและ

เครื่องจักร มาตรการควบคุมความปลอดภัยในการกอสราง รวมถึงการปฏิบัติการเขียนแบบอาคาร 

 

CAA2602 การเขียนแบบทางสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร            3(2-2-5) 

           Computer Aided Architectural Drawing 

             หลักทั่วไปของการออกแบบ เขียนแบบทางสถาปตยกรรม เนนการใชคอมพิวเตอรใน

ออกแบบเขียนแบบ เขียนแบบ ฝกปฏิบัติการเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด และ แบบขยายใน

ลักษณะงาน 2 มิติ รวมทั้งการใชโปรแกรมอ่ืนที่สามารถ ชวยเสริมในการออกแบบสถาปตยกรรม 
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CAA2603 คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการนําเสนองานสถาปตยกรรม                  3(2-2-5)

           Computer Graphic Presentation for Architectural 

            หลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อชวยใน การนําเสนองานสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร  

การสื่อความหมายดวยภาพและภาษา   การสราง Story Boardการจัดระบบกระดาษและตัวอักษร 

การตัดตอไฟลภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ การทํางานรวมกันระหวางโปรแกรมกราฟกตาง ๆ 

เทคนิคในการการพิมพงานขนาดใหญ  

 

CAA2604 การออกแบบงานสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 1   3(2-2-5) 

 Computer-Aided Architectural Design 1 

          ทฤษฏีและฝกปฏิบัติการ ที่เนนเฉพาะทางดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร   สําเร็จรูปแบบ

ตาง ๆ ในการออกแบบสถาปตยกรรมแบบ 2 มิติ และ 3 มิติขั้นพื้นฐาน  การติดต้ังและการเลือกใช

โปรแกรม การเชื่อมโยงขอมูลระหวางโปรแกรมตางๆรวมถึงกรรมวิธีการตกแตงภาพดวยโปรแกรมเสริม

อ่ืนๆ 

 

CAA2605 การออกแบบงานสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 2   3(2-2-5) 

 Computer-Aided Architectural Design 2 

 วิชาบังคับกอน :CAA2604การออกแบบงานสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 1  

           ทฤษฏีและฝกปฏิบัติการ ท่ีเนนเฉพาะทางดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ

สถาปตยกรรมแบบ 2 มิติ และ 3 มิติขั้นสูง มีรายละเอียดความซับซอนมากขึ้น  เรียนรูการใชเทคนิค

พิเศษตางๆเพื่อชวยใหภาพมีความสวยงาม การสรางภาพเคลื่อนไหว การเพิ่มแสงและเสียง เพื่อ

เสริมสรางบรรยากาศเสมือนจริง 

 

CAA3203 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพสถาปตยกรรม1   3(3-0-6) 

 English for Architectural Field 1 

           การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานสถาปตยกรรม โดยมุง พัฒนาและฝกฝนทักษะ ดาน

การอาน การเขียน การฟง และการพูด ขั้นพื้นฐานในกิจกรรมที่เก่ียวของกับการปฏิบัติวิชาชีพงาน

สถาปตยกรรม การอานแบบ ดานเทคนิค บันทึกขอความ คูมือการใชเครื่องมือและอุปกรณ  การเขียน

รายงานสั้นๆ และนําเสนอผลงาน  
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CAA3204 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพสถาปตยกรรม2   3(3-0-6) 

 English for Architectural Field 2 

           การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคนในงานสถาปตยกรรม โดยมุงพัฒนาและ

ฝกฝนทักษะ ดานการอาน การเขียน การฟง และการพูดขั้นสูง ในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

วิชาชีพงานสถาปตยกรรม การเขียนบทความทางวิชาการ ขอมูลดานเทคนิค ฝกการบรรยายและ

นําเสนอผลงาน 

 

CAA3206 การออกแบบตกแตงภายใน                                  3(2-2-5) 

 Interior Design  

หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางผัง การใชวัสดุและอุปกรณให

เหมาะสมกับลักษณะการใชสอยและสภาพแวดลอมภายในอาคารประเภทตางๆ รวมทั้งฝกปฏิบัติการ

ออกแบบ เขียนแบบ การจัดทํารายการประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการทํา

แบบจําลอง (Model)  

     

CAA3403 วัสดุอาคาร   3(2-2-5) 

 Building Materials 

            คุณสมบัติของวัสดุอาคารประเภทตางๆ รายละเอียดกรรมวิธีการใชงาน การติดต้ัง 

ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ผลกระทบตอผูใชอาคารและสิ่งแวดลอม  คุณสมบัติวัสดุท่ีใชในอาคาร

ตางๆ  วิเคราะหเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย รวมถึงความเหมาะสมในการใชวัสดุ เพื่อประกอบการ

พิจารณานํามาใชงานสถาปตยกรรม 

 

CAA3406 อุปกรณระบบอาคาร                                   3(2-2-5) 

 Building System Equipment 

ทฤษฏีและหลักการของระบบตางๆภายในอาคาร ที่มีความสําคัญกับผูใชอาคารทางดานการอํานวย

ความสะดวกสบายและความปลอดภัยภายในอาคาร รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวของกับการควบคุมการใช

ระบบอุปกรณอาคารตาง ๆ 
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CAA3607 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานสถาปตยกรรม   3(2-2-5) 

 Information Technology in Architectural Management 

           ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ   ระบบสํานักงานอัตโนมัติ การนําระบบ

สารสนเทศมาประยุกตกับการบริหารงานสถาปตยกรรม  การใชระบบเครือขายในองคกร การจัดการ

และควบคุมระบบงานคอมพิวเตอรภายในสํานักงานออกแบบ การสรางและจัดการระบบฐานขอมูล 

รูปแบบมาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานอ่ืนๆ   รวมถึงการจัดสรางมาตรฐานในดานการออกแบบและ

เขียนแบบของสํานักงาน 

 

CAA3609        แนวความคิดแบบจําลองสารสนเทศของอาคาร                            3(2-2-5) 

             Building Information Modeling Concept   

           หลักการของแนวความคิดในการทําแบบจําลองสารสนเทศของอาคาร ภาพรวมในการทํางาน

และการใชประโยชนเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรมจากแนวความคิดดังกลาว ความสัมพันธของงาน

ออกแบบ การจําลองแบบอาคาร การนําเสนองาน และการทํางานรวมกันกับหนวยงานฝายอ่ืน โดย

เรียนรูควบคูกันทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

CAA3902 งานวิจัยการออกแบบสถาปตยกรรม 1                       3(2-2-5) 

           Architectural Design Research 1 

 วิชาบังคับกอน : CAA2304 เทคนิคสถาปตยกรรม 3 

ทฤษฏีระเบียบวิธีวิจัยงานสถาปตยกรรม การกําหนดความเปนไปไดของโครงการ ขอมูล

พื้นฐานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบสื่อ การวิเคราะหผูใชและการเปรียบเทียบจากโครงการกรณีศึกษา

ตาง ๆ  เพื่อนําไปประยุกตใชในการออกแบบโครงรางของสื่อเพื่อนําเสนองานสถาปตยกรรม 

 

CAA4801       การเตรียมสหกิจศึกษาในวิชาชีพสถาปตยกรรม                                1(90) 

                   Preparation for Cooperative Education in Architecture 

            หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรมใน

การประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัคร

งานอาชีพ และการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การ

เขียนและนําเสนอรายงานทางวิชาการ รวมทั้งฝกปฏิบัติในสถานฝกปฏิบัติของสาขาวิชาและมีเวลาใน

การฝกไมนอยกวา  90 ชั่วโมงปฏิบัติการ  
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CAA4802 สหกิจศึกษาวิชาชีพสถาปตยกรรม                                         6(450) 

                    Cooperative Education in Architecture  

             การฝกปฏิบัติงานในองคกร ตามหนาที่ ความรับผิดชอบ และภาระงานเสมือนเปนพนักงาน

ขององคกรน้ัน รวมท้ังจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีใหมีการเตรียมความพรอมของนักศึกษา

กอนออกปฏิบัติงาน ตามเกณฑซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบสหกิจศึกษากําหนดไว 

 

CAA4903 สัมมนาวิชาชีพสถาปตยกรรม                        3(3-0-6) 

           Seminar in Architecture Professional Practice 

           สัมมนาผลงานออกแบบสถาปตยกรรมโดยการนําแนวคิดและผลงานที่นาสนใจในวิชาชีพมา

นําเสนอ การจัดการงานสัมมนา การจัดเตรียมเอกสาร การประสานกับหนวยงานและวิทยากร การจัด

กิจกรรมเสริม อภิปรายผล และสรุปขอคิดเห็น เรียบเรียงจัดทําเปนรายงาน 

 

CAA4905 งานวิจัยการออกแบบสถาปตยกรรม 2                       3(2-2-5) 

            Architectural Design Research 2 

วิชาบังคับกอน : CAA4902 งานวิจัยการออกแบบสถาปตยกรรม 1  

           พัฒนาตอยอดโครงรางของสื่อท่ีผานการวิเคราะห เขาสูกระบวนการออกแบบสื่อเพื่อนําเสนอ

ผลงาน สถาปตยกรรมในรูปแบบตางๆ การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบใหสัมพันธกับหัวขอ

โครงการ การเชื่อมโยงขอมูลทางทฤษฎีกับผลงานการออกแบบ ตลอดจนการเรียบเรียงขอมูลทั้งหมด

เพื่อจัดทําเปนรูปเลม 

 

CON 3701 

 

ธุรกิจกอสรางและการประมาณราคา  

                       

                      2(2-0-4) 

 Construction Business and Estimation                                             

            แนวคิดในประกอบธุรกิจงานกอสราง  การวางแผนและบริหารองคกร  การสืบและประกวด

ราคา  สัญญาการกอสรางและกฎหมายที่เก่ียวของ    ศึกษารายการประกอบแบบ    การถอดแบบและ

การแยกรายการวัสดุ    ขั้นตอนการประมาณราคา  การประมาณราคางานรัฐและเอกชน 
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CON4611 ทฤษฎีโครงสราง                  2(2-0-4) 

            Theory of Structure 

           หลักการและแนวคิดพื้นฐานการออกแบบและเลือกใชโครงสรางในงานสถาปตยกรรมท่ัวไป  

และปฏิกิริยาของแรงตางๆ  สมดุลของแรง  การเขียนไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนตตัด  

ความสัมพันธระหวางน้ําหนักบรรทุกหนวยแรง  แรงตานทานภายในคาน  สเตรสและสเตรน  แรงอัด  

แรงดึง  แรงเฉือน  หนวยแรงที่ยอมให  การคํานวณโครงสราง  ค.ส.ล.  โดยวิธีทฤษฎีอีลาสติกของคาน

พื้น  เสา  และฐานราก 

 

IDS3112 การถายภาพเพ่ือการออกแบบ                       3(2-2-5) 

Photography for Design  

              อุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ของการถายภาพน่ิง      ศึกษาปฏิบัติการถายภาพน่ิง  ฝกปฏิบัติการ

ถายภาพขาว-ดํา   สี และสไลด     เพื่อใหไดคุณภาพพิเศษตามเน้ือหาของการออกแบบ การสราง

เนื้อหาในงานถายภาพ   การจัดองคประกอบ การเลือกหามุมของภาพ การฝกความคิดสรางสรรค    

เทคนิคการจัดวางหุน   การจัดแสดง    การจัดฉากพิเศษ   การจัดแสง เทคนิคการถายภาพ เทคนิคการ

ใชอุปกรณประกอบ เพื่อประกอบการออกแบบ 

 

IDS3147 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบเว็บไซต                                         3(2-2-5) 

Computer for Web Design 

 ทฤษฎี หลักการ รูปแบบของเว็บไซตและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบเว็บ ศึกษา

หลักการสื่อสารเชื่อมโยงระหวางขอมูล งานออกแบบ เครือขายและโปรแกรมอินเตอรเน็ท(Up lode) 

เพื่อการใชงานจริง ฝกปฏิบัติการอกแบบโดยเนนการใชเทคนิคการสรางสรรคภาพเคลื่อน การจัด

องคประกอบภาพ การเลือกใชสี ตัวอักษรและการปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานผานรูปแบบเว็บไซนที่ได

ทําการออกแบบ รวมทั้งการเชื่อมโยงขอมูล อุปกรณตอพวง ภาพฉายและวีดีทัศน 
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IDS3106 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ              3(2-2-5) 

 Exhibition and Display Design 

          ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการวางแผนการออกแบบ  และการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition)  

แบบตางๆรวมทั้งการจัดท่ีแสดงสินคาและผลิตภัณฑ (Display) และกิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง ฝกปฏิบัติการ

ออกแบบ และจัดนิทรรศการเพื่อสงเสริมและเผยแพรผลิตภัณฑ  ฝกปฏิบัติการออกแบบชุดสําเร็จรูป

เพื่อใชจัดแสดงนิทรรศการ 

 

IND1105 ฟสิกสสําหรับนักเทคโนโลยี                                 3(3-0-6) 

 Physics for Technologists 

          กลศาสตรการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน โมเมนตัมเชิงเสน งานและพลังงาน การ

สั่นสะเทือนของคลื่น โมเมนตัมเชิงมุม การสงผานความรอน การเปลี่ยนแปลงสภาวะกาซ ความดันใน

ของเหลว ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับแมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแส สลับ และการประยุกต

การใชงาน 

 


