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วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ARC 101  การออกแบบเบื้องต้น 5(1-8-6)

  (Basic Design)

	 	 หลักการออกแบบโดยใช้องค์ประกอบเบื้องต้นต่างๆ	เช่น	จุด	เส้น	ระนาบ	รูปร่าง	รูปทรง	และ

ที่ว่าง	 เป็นต้น	 	 เพื่อฝึกการออกแบบที่คำานึงถึงความงาม	 สภาพแวดล้อม	 และความสอดคล้องกับสัดส่วน

มนุษย์

ARC 111 การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)

  (Architectural Presentation)

	 	 การจัดทำาและนำาเสนองานสถาปัตยกรรมผ่านวิธีการ	เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

Architectural presentation and presentation technique through applicable tools and technology

ARC 211 การสื่อสารงานออกแบบ 3(2-2-5)

  (Design Communication)

	 	 การสื่อสารในงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลงานออกแบบของนักศึกษา
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ARC 112 สถาปัตยกรรมโลก 3(3-0-6)

  (World Architecture)

	 	 ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดความรู้และความเข้าใจในวิวัฒนาการ

ของงานศิลปะและงานสถาปัตยกรรมจากปัจจัยทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 สภาพแวดล้อมและ

เทคโนโลยีที่มีผลต่อแนวความคิดทางศิลปะและการออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย	 เริ่มตั้งแต่ยุค

ประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่	20	ตอนปลาย	โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมในอนาคต	

ARC 113 สถาปัตยกรรมไทย 3(3-0-6)

  (Thai Architecture)

	 	 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย	 เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้	 และความเข้าใจในวิวัฒนาการ

ของงานศิลปะและงานสถาปัตยกรรม	 จากปัจจัยทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 สภาพแวดล้อม	 และ

เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อแนวความคิดทางศิลปะ	 และการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย	

เริ่มตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน	 โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ	 เพื่อเป็น

แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคต

วิชาชีพ-บังคับ

ARC 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 5(1-8-6)

  (Architectural Design I)

  วิชาบังคับก่อน : ARC 101 การออกแบบเบื้องต้น (Basic Design)

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัย	ท่ีสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย	สภาพแวดล้อม

และอัตลักษณ์ของพื้นที่และผู้ใช้อาคาร

ARC 141 ทักษะการนำาเสนอแบบผู้บริหาร 3(1-4-4)

  (Executive Presentation Skills)

	 	 ฝึกปฏิบัติการนำาเสนอโครงการสถาปัตยกรรม	 โดยสามารถสรุปใจความเพ่ือโน้มน้าวผู้เก่ียวข้อง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ARC 201 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 5(1-8-6)

  (Architectural Design II)

  วิชาบังคับก่อน : ARC 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 (Architectural Design I)
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	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารกึ่งสาธารณะ	 	 ที่สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย	

สภาพแวดล้อม		กลุ่มผู้ใช้อาคาร		การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน		โครงสร้างอาคารสาธารณะขนาดเล็ก	

งานระบบอาคาร		และกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้อง

ARC 202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3                  5(1-8-6)

  (Architectural Design III)

  วิชาบังคับก่อน : ARC 201 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 (Architectural Design II)

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดกลาง	 ท่ีสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย	

สภาพแวดล้อม	 กลุ่มผู้ใช้อาคาร	 	 ภูมิสถาปัตยกรรม	 	 โครงสร้างอาคารสาธารณะขนาดกลาง	 งานระบบ

อาคาร		และกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้อง

ARC 231 การออกแบบระบบโครงสร้างโครงข้อแข็ง 3(1-4-4)

  (Rigid Frame Structure System Design)

	 	 คุณสมบัติ	 และประโยชน์ใช้สอยของวัสดุก่อสร้างประเภทต่าง	 ๆ	 องค์ประกอบของอาคาร	

บริเวณรอยต่อของวัสดุ	 และการก่อสร้างระบบโครงข้อแข็งเบื้องต้น	 รวมถึงการศึกษาการเขียนแบบ

สัญลักษณ์ของวัสดุก่อสร้าง	 และลักษณะข้อต่อของวัสดุ	 โดยคำานึงถึงการเก็บรวบรวมในรูปแบบสื่อดิจิทัล

เพื่อนำาไปใช้ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม	

ARC 232 การออกแบบระบบโครงสร้างอาคารสำาเร็จรูป 3(1-4-4)

  (Prefabricated-Building Structure System Design)

	 	 วิธีการก่อสร้างอาคารสำาเร็จรูป	 	 ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของอาคารส่วนต่าง	 ๆ	 ระบบ

พื้น	 ผนัง	 วัสดุก่อสร้างแบบสำาเร็จรูป	 การประสานทางพิกัด	 โดยการใช้วิทยาการคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของอาคารและระบบโครงสร้างอาคาร	 การเชื่อมต่อรายละเอียดส่วนต่าง	 ๆของ

อาคาร	การจัดเตรียมระบบอุปกรณ์ภายในอาคารรวมถึงการเขียนแบบก่อสร้าง	โดยคำานึงถึงระบบโครงสร้าง

เพื่อนำาไปใช้ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม	

ARC 241 การออกแบบภูมิทัศน์ 3(3-0-6)

  (Landscape Design)

	 	 การออกแบบภูมิทัศน์ที่มีความสัมพันธ์ในงานสถาปัตยกรรม	 โดยคำานึงถึงสภาพแวดล้อม

ธรรมชาติ	ชุมชน	นิเวศวิทยา	พฤติกรรมผู้ใช้พื้นที่	และฝึกปฏิบัติการวางผังที่ตั้งโครงการที่ผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
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ARC 301 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 5(1-8-6)

  (Architectural Design IV)

  วิชาบังคับก่อน : ARC 202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 (Architectural Design III)

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดใหญ่	 ท่ีสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย	

สภาพแวดล้อม	 กลุ่มผู้ใช้อาคาร	 ลักษณะเมืองและชุมชนเมือง	 โครงสร้างอาคารสาธารณะขนาดใหญ่	 งาน

ระบบอาคาร		และกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้อง

ARC 302 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 5(1-8-6)

  (Architectural Design V)

  วิชาบังคับก่อน : ARC 301 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 (Architectural Design IV)

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษหรืออาคารสูง	 ท่ีสัมพันธ์

กับประโยชน์ใช้สอย	 สภาพแวดล้อม	 	 กลุ่มผู้ใช้อาคาร	 ความต้องการทางด้านรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัว		

ลักษณะเมืองและชุมชนเมือง	 โครงสร้างอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษหรืออาคารสูง	 	 งานระบบอาคาร		

และกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้อง

ARC 331 การออกแบบระบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่  3(1-4-4)

  (Mega-scale Building Structural Systems)

	 	 วิธีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่	 ช่วงพาดกว้าง	 และปานกลาง	 โดยใช้โครงสร้างผสมผสาน		

เหล็ก	 และคอนกรีตเสริมเหล็ก	 การใช้คอนกรีตอัดแรงในการก่อสร้าง	 ระบบการก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วน

สำาเร็จรูป	ศึกษารายละเอียด	และคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง	การใช้เหล็กในการก่อสร้าง	การต่อ

โครงสร้างเหล็ก	วิธีการป้องกัน	การผุกร่อน	และการป้องกันไฟ	

ARC 332 การออกแบบระบบโครงสร้างอาคารสูง 3(1-4-4)

  (High-rise Building Structural Systems)

	 	 วิธีการก่อสร้างอาคารสูงครอบคลุมองค์ประกอบหลักทั้งหมดของอาคา	โดยคำานึงถึงระบบการ

ออกแบบโครงสร้างอาคารสูง	ประเภทต่างๆ	ระบบแกนบริการ	การจัดเตรียมระบบอุปกรณ์สำาหรับอาคารสูง		

และระบบก่อสร้างที่ป้องกันแผ่นดินไหว	แรงลมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารสูง

ARC 342 บริบทศึกษา 3(3-0-6)

  (Contextual Study)

	 	 การตั้งถิ่นฐาน	 วิวัฒนาการ	 และการเจริญเติบโตของเมือง	 ระดับต่าง	 ๆ	 การวางแผนและผัง	

การวางผังเมืองรวม	และการวางผังเฉพาะ	จากปัจจัยทาง	สังคม	 เศรษฐกิจ	การเมือง	สภาพแวดล้อม	และ

เทคโนโลยี	ซึ่งสะท้อนไปสู่ความเป็นเมือง	จินตภาพเมือง	การใช้ที่ดิน	การคมนาคมและขนส่ง	สาธารณูปโภค
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และสาธารณูปการ	 กฎหมายผังเมืองและมาตรการควบคุมโดยคำานึงถึงการนำาเอาบริบทของเมืองมากำาหนด

แนวคิดในการออกแบบชุมชน	

ARC 401 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5(1-8-6)

  (Architectural Design VI)

  วิชาบังคับก่อน : ARC 302 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 (Architectural Design V)

	 	 การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดใหญ่	 หรือขนาดใหญ่พิเศษ	 ใน

บริบทเฉพาะ	 	 โดยขยายพื้นที่โครงการรวมไปถึงเขตประเทศความร่วมมืออาเซียน	 	 โดยออกแบบให้สัมพันธ์

กับ	ประโยชน์ใช้สอย	สภาพแวดล้อม		วัฒนธรรม	อัตลักษณ์ของพื้นที่	อัตลักษณ์กลุ่มผู้ใช้อาคาร		โครงสร้าง

อาคารสาธารณะขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ		งานระบบอาคาร		และกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้อง

ARC 402 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 5(1-8-6)

  (Architectural Design VII)

  วิชาบังคับก่อน : ARC 401 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 (Architectural Design VI)

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะกับสภาพ

แวดล้อมของชุมชน		ลักษณะที่ตั้ง		วัฒนธรรม			อัตลักษณ์และกลุ่มชาติพันธ์ที่มีความเฉพาะตัว		ปัญหาและ

โอกาสในการพัฒนาของชุมชน	ความเชื่อ	กฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

ARC 431 การออกแบบรายละเอียดของโครงสร้างอาคาร 3(1-4-4)

  (Construction Detail Design)

	 	 รอยต่อของการก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ	 โดยใช้วัสดุหลักในการก่อสร้าง	 เช่น	 ไม้	 เหล็ก	

คอนกรีต	 เป็นต้น	 และศึกษาวัสดุก่อสร้างใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 เพื่อนำาไปใช้ในการก่อสร้างอาคาร	 ซึ่งมี

อิทธิพลต่อ	 ระบบโครงสร้าง	 วิธีการก่อสร้าง	 รอยต่ออาคารชนิดต่างๆและการจัดทำาห้องสมุดข้อมูล	 เพื่อ

รวบรวม	จัดเก็บ	จำาแนก	การบริหารจัดการ	และนำาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการไปใช้ในการออกแบบงานทาง

ด้านสถาปัตยกรรม

ARC 432 เทคโนโลยีอาคาร 3(2-2-5)

  (Building Technology)

	 	 ระบบการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร	 หลักการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	 ระบบไฟฟ้า

กำาลัง	 ระบบปรับอากาศ	 ระบบสุขาภิบาล	 ระบบความมั่นคงปลอดภัยอาคาร	 ระบบขนส่งสำาหรับอาคาร

ขนาดต่าง	ๆ	ภายใต้แนวคิดของระบบอาคารอัจฉริยะ	รวมถึงการศึกษาจากอาคารตัวอย่างต่าง	ๆ	โดยคำานึง

ถึงการเลือกใช้งานระบบที่เหมาะสมกับการออกแบบ	และประเภทของอาคารแต่ละชนิด	
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ARC 443 บริหารองค์กรออกแบบ 3(1-4-4)

  (Design Firm Management)

	 	 การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การทำางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และสร้างภาวะ

ผู้นำา	การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการตลาด	ข้อกำาหนดต่างๆ	การบริหารองค์กร	วิสัยทัศน์	ทัศนคติต่อวิชาชีพ	

ARC 572 สหกิจศึกษา 6(0-40-20)

  (Co-operative Education)

  วิชาบังคับก่อน : ARC 402 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 และได้รับความเห็นชอบจาก 

	 	 คณะกรรมการสหกิจศึกษา	(Design	VII	with		approval	from	the	co	operative	education	

committee)	

	 	 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิชาชีพ	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 16	 สัปดาห์	 และนำา

เสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ	ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

ARC 594 หลักปฏิบัติวิชาชีพ 3(1-4-4)

  (Professional Practice)

	 	 การปฏิบัติงานวิชาชีพในสำานักงาน	 ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้	 การปฏิบัติตน	 การ

สื่อสาร	การจัดการ	จากการจำาลองการปฏิบัติงานวิชาชีพในสำานักงานบริการวิชาการโดยคำานึงถึงการปฏิบัติ

งานในสายวิชาชีพการออกแบบ	 การบริหาร	 การวิจัยและพัฒนา	 การควบคุมงานก่อสร้าง	 และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ARC 595 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3(1-4-4)

  (Thesis Preparation)

  วิชาบังคับก่อน  :  ARC 402 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 (Design VII)

    ARC 432 เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology)

	 	 จัดทำาร่างโครงการทางสถาปัตยกรรมอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบ

วิทยานิพนธ์จากปัจจัยในด้านการใช้สอย	 รูปแบบ	เศรษฐศาสตร์	และเทคโนโลยีโดยกำาหนดข้ันตอน	 เป้าหมาย

โครงการ	รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน	แนวความคิด	รายละเอียด	และสรุปโครงการตามแบบฉบับของคณะฯ

ARC 599 วิทยานิพนธ์  12(3-27-20)

  (Thesis)

  วิชาบังคับก่อน : ทุกรายวิชาที่กำาหนดในหลักสูตร ของแต่ละแผนการศึกษา 

  (All Required Courses)

	 	 ออกแบบโครงการสถาปัตยกรรมอย่างเป็นระบบ	จากการประมวล	ทักษะ	ความรู้	และความ	
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	 	 เข้าใจในทฤษฎีการออกแบบทั้งหมด	 รวมถึงจากวิชาต่าง	 ๆ	 ในหลักสูตรที่เรียนมา	 โดยนำาผล

การศึกษาปฏิบัติการจากวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์	 มาเป็นบรรทัดฐานในการออกแบบ	 และนำาเสนออย่างเป็น

ขั้นตอนจากแบบร่าง	จนถึงนำาเสนอผลงานขั้นสุดท้าย	ตามแบบฉบับของคณะฯ

CEN 131 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 3(3-0-6)

  (Structural Design of Building)

	 	 โครงสร้างอาคาร	มุ่งเน้นให้เกิดทักษะ	ความรู้	และความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานของกลศาสตร์

โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์โครงสร้าง	 ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน	

ของคาน	พื้น	เสา	บันได	ฐานราก	และอื่น	ๆ	และโครงสร้างเหล็ก	สำาหรับแรงดึงแรงอัด	แรงดัด	และการโก่ง	

การออกแบบจุดต่อด้วยสลักเกลียว	หมุดย้ำา	ตลอดจนจุดต่อ	และอุปกรณ์เชื่อมต่อ

วิชาชีพ-เลือก

ARC 258 คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ 3(1-4-4)

  (Computer Aided Design)

	 	 การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม	 ด้วยสื่อดิจิทัล	 โดยการสร้าง

และแสดงผลรูปทรง	2	มิติ	และ3	มิติ	ที่ซับซ้อน	และผลิตผลงานสถาปัตยกรรม	ด้วยสื่อดิจิทัล	ในรูปทรง	3	

มิติ	และ	5	มิติ

ARC 412 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 3(1-4-4)

  (Architectural Conservation Studio)

  วิชาบังคับก่อน : ARC 113  สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)

	 	 หลักการเบ้ืองต้นเก่ียวกับการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อม	 ท้ังในเชิงความหมาย	

แนวความคิด	หลักการ	ทฤษฎีต่าง	ๆ 	ตลอดจนกฎหมาย	และปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง	เพื่อฝึกหัดวิเคราะห์

การแก้ปัญหาที่นำาไปสู่การปฏิบัติการ	 เพื่อเสนอแนวทาง	 และแนวความคิดในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

อย่างเหมาะสม	โดยมีการศึกษาดูงานเพื่อเปรียบเทียบ

ARC 422 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)

  (Conceptual Design in Architecture)

	 	 แนวความคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม	มุ่งเน้นให้เกิดทักษะ	ความรู้	และความเข้าใจ

ในทฤษฎีพ้ืนฐานของการกำาหนดแนวคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม	 เพ่ือฝึกหัดวิเคราะห์การแก้ปัญหา

ที่นำาไปสู่การปฏิบัติการ	เสนอแนวทาง	และแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างเหมาะสม
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ARC 423 หัวข้อพิเศษเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)

  (Special Topics for Architectural Design)

	 	 นักศึกษาทำางาน	 เพื่อรวบรวมข้อมูล,	 ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาในรูปแบบของ

รายงาน	 ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ	 ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และ/หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ	 เช่น	

สถาปนิก	ที่ปรึกษาโครงการ	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ARC 424 โครงการพิเศษเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)

  (Special Projects for Architectural Design)

	 	 นักศึกษาทำางานกลุ่ม	 เพื่อรวบรวมข้อมูล,	 ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาในรูปแบบ

ของโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม	 ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ	 ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และ/หรือ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ	เช่น	สถาปนิก	ที่ปรึกษาโครงการ	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ARC 435 การบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6)

  (Construction Management)

	 	 หลักการบริหารงานก่อสร้างสมัยใหม่	 กระบวนการก่อสร้างและการวางแผนการจัดการชนิด

และรูปแบบของการก่อสร้าง	การประมาณการและการประมูล	ระบบการจัดองค์การ	การจัดงานธุรการ	การ

วางแผน	 และการจัดลำาดับ	 การดำาเนินการทางธุรกิจก่อสร้าง	 ความปลอดภัย	 ปัญหาแรงงาน	 ปัญหาทั่วไป

เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง	 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ	 และความรับผิดชอบตามกฎหมายเกี่ยวกับการ

ก่อสร้าง

ARC 451 เครื่องมือในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)

  (Architectural Design Tool)

	 	 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการออกแบบ	 เช่น	 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเฉพาะด้าน	 เทคนิคการสร้างหุ่นจำาลอง	 โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

 

ARC 452 การประกวดแบบสถาปัตยกรรม  3(1-4-4)

  (Design Competition)

	 	 ฝึกปฏิบัติการออกแบบ	การจัดองค์ประกอบศิลป์	และเรียนรู้ทฤษฎีการออกแบบ	ผ่านการร่วม

ประกวดแบบสถาปัตยกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 	 โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าหมาย

ของโครงการ	
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ARC 453 การศึกษาและสำารวจงานสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)

  (Architectural Expedition)

	 	 ความงามองค์ประกอบศิลป์ในงานสถาปัตยกรรมผ่านงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า	 โดยมุ่ง

เน้นให้เกิดความรู้รอบตัวในงานสถาปัตยกรรมผ่านกรณีศึกษา	 ในการนำามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม

 

ARC 455 การออกแบบสภาวะแสงในสถาปัตยกรรม  3(1-4-4)

  (Architectural Lighting Design)

	 	 ออกแบบสภาวะแสงในงานสถาปัตยกรรมทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์	 ให้มีสภาวะ

แสงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้อาคาร	สุนทรียภาพและการประหยัดพลังงาน

 

ARC 456 สถาปัตยกรรมเขตร้อน 3(1-4-4)

  (Tropical Archiecture)

	 	 ทักษะและความเข้าใจในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเขตร้อน	ภาวะน่าสบาย	การ	ประหยัด

พลังงาน	พฤติกรรมผู้ใช้สอย	โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้รอบตัวในการนำามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ

 

ARC 457 สถาปัตยกรรมนิยม 3(1-4-4)

  (Architectural Appreciation)

	 	 ความงามองค์ประกอบศิลป์ในงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ	ผ่านกรณีศึกษา	หรือทฤษฎี

งานศิลป์	 สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	 โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะ	 วิสัยทัศน์	 ความรู้รอบตัวในการนำามาประยุกต์ใช้ใน

งานออกแบบสถาปัตยกรรม

 

ARC 458 กลยุทธ์วิจัยการตลาด  3(3-0-6) 

  (Market Research and Strategic Planning) 

	 	 แนวความคิด		เทคนิค		กระบวนการตลาด		การส่งเสริมการตลาด		เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ในการสร้างแบรนด์และการวางองค์ประกอบโครงการจากตำาแหน่งในการแข่งขันที่ต่างกัน	 	 ระยะและวงจร

ของธุรกิจ	ที่ต่างกัน	จนถึงการคำานึงถึงตลาดโลก	โดยเน้นในการวางกลยุทธ์แง่ของการสร้างภาพลักษณ์		การ

ออกแบบ	การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์		

 

ARC 459 การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน 3(1-4-4)

  (Sustainable Architectural Design)

	 	 ศึกษาหลักการออกแบบสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานและวิธีการคาดการณ์สำาหรับการสำารวจผลการ

ดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของอาคาร	 โดยเน้นเรื่องการใช้แสงสว่างธรรมชาติ	 และ	 แสงประดิษฐ์	 การ

ระบายอากาศ	และ	ความร้อนในอาคาร	ซึ่งส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการออกแบบสถาปัตยกรรม
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ARC 475 การออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5)

  (Urban design)

	 	 การออกแบบชุมชนเมือง	ขั้นพื้นฐาน	จากปัจจัยทาง	สังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	สภาพแวดล้อม	

และ	 เทคโนโลยี	 ที่มีผลต่อ	 การออกแบบ	 โดยการ	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และ	 ออกแบบ	

โดยคำานึงถึงโครงสร้าง	 องค์ประกอบทางกายภาพ	และ	จินตภาพของชุมชนเมือง	ตลอดจนวิสัยทัศน์ในการ

พัฒนาเมือง

 

ARC 477 จิตวิทยาสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)

  (Psychology for Architecture)

	 	 ปัจจัยมูลฐานทางจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์	การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ใน

ด้านต่าง	ๆ	ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม

 

ARC 483 อสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6)

  (Real Estate)

	 	 กระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้	 ความเข้าใจด้านบริหารจัดการ	

การตลาด	 การเงิน	 กฎหมาย	 ข้อกำาหนดและกายภาพ	 จากกรณีศึกษา	 โครงการพัฒนาที่ดินประเภทต่าง	 ๆ	

โดยคำานึงถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ผลงานออกแบบของนักศึกษา


