หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข

รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
3) วิชาวิทยานิพนธ
4) วิชาการศึกษาอิสระ

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
36
36
6 (ไมนับหนวยกิต)
18
6
36
12
-.

แผน ข
36
21
9
6

รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 จะตองเรียนรายวิชา 811 701 และ 811 891 โดยไมนับหนวยกิต
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จะตองศึกษาวิชาบังคับ 6 วิชา จํานวน 18 หนวยกิต ดังตอไปนี้
ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตยกรรม
*811 701
3(3-0-6)
Research Methodology in Architecture
การคิดเชิงวิพากษทางสถาปตยกรรม
*811 702
3(3-0-6)
Critical Thinking in Architecture
ภูมิปญญาในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
*811 703
3(3-0-6)
Folk Wisdom in Vernacular Architecture
แนวคิดและทฤษฎีในสภาพแวดลอมสรรคสรางเพื่อความ
ยั่งยืน
*811 705
3(3-0-6)
Sustainable Concept and Theory in Built
Environment
การวิจัยทางสถาปตยกรรมรายบุคคล
*811 706
3(1-4-6)
Individual Architectural Research
*811 891

สัมมนาทางสถาปตยกรรม
Seminar in Architecture

3(1-4-6)

นักศึกษาแผน ข จะตองศึกษาวิชาบังคับ 7 วิชา จํานวน 21 หนวยกิต ดังตอไปนี้
ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตยกรรม
*811 701
Research Methodology in Architecture
การคิดเชิงวิพากษทางสถาปตยกรรม
*811 702
Critical Thinking in Architecture
ภูมิปญญาในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
*811 703
Folk Wisdom in Vernacular Architecture
แนวคิดและทฤษฎีในสภาพแวดลอมสรรคสรางเพื่อความ
ยั่งยืน
*811 705
Sustainable Concept and Theory in Built
Environment
ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมแบบบูรณาการ 1
*811 707
Integrated Architectural Design I
ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมแบบบูรณาการ 2
*811 708
Integrated Architectural Design II
*811 891

สัมมนาทางสถาปตยกรรม
Seminar in Architecture

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(1-4-6)
3(1-4-6)
3(1-4-6)

หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตองเลือกศึกษา 2 วิชา 6 หนวยกิต สวนนักศึกษาแผน ข ตองเลือกศึกษา
3 วิชา 9 หนวยกิต จากวิชาดังตอไปนี้
กลุมวิชาผังเมือง
พฤติกรรมกับสภาพแวดลอม
804 713
3(3-0-6)
Behavior and Environment
นิเวศวิทยาภูมิทัศน
804 714
3(3-0-6)
Urban Landscape Ecology
การอนุรักษชุมชนเมืองและชนบท
804 731
3(3-0-6)
Rural and Urban Conservation
กลุมวิชาเทคโนโลยีอาคาร
เทคโนโลยีอาคาร
810 701
3(3-0-6)
Building Technology
การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร
810 704
3(2-3-5)
Integrated Building Technology
สถาปตยกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
810 711 Architecture for Energy and Environment
(2-3-5)
Conservation
แสงสวางในงานสถาปตยกรรม
3(2 3-5)
810 721
Lighting in Architecture

วัสดุอาคาร
Building Materials
กลุมวิชาออกแบบสถาปตยกรรม
การศึกษาและกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมขั้นสูง
*811 711
Advanced Architectural Study and Design Process
หัวขอพิเศษทางสถาปตยกรรม 1
*811 712
Special Topics in Architecture I
หัวขอพิเศษทางสถาปตยกรรม 2
*811 713
Special Topics in Architecture II
กลุมวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
สถาปตยกรรมลุมน้ําโขง
*811 721
Architecture in the Mekong Sub-Region
นวัตกรรมในสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อความยั่งยืน
*811 722 Innovation in Vernacular Architecture for
Sustainability
สถาปตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
*811 723
Southeast Asian Architecture
เศรษฐกิจสรางสรรคในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
*811 724
Creative Economics in Vernacular Architecture
กลุมวิชาทฤษฎีและประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
การวิพากษสถาปตยกรรม
*811 731
Architectural Criticism
สุนทรียศาสตรและความหมายในงานสถาปตยกรรม
*811 732
Aesthetics and Meaning in Architecture
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในศตวรรษที่ 20
*811 733
History of Architecture in the Twentieth Century
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมเอเชีย
*811 734
History of Asian Architecture
810 722

วิทยานิพนธ
*811 898 สําหรับแผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ
Thesis
*811 899 สําหรับแผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ
Thesis

3(2-3-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

36 หนวยกิต

12 หนวยกิต

วิชาการศึกษาอิสระ
*811 897 สําหรับแผน ข
การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หนวยกิต

คําอธิบายระบบรหัสวิชา
804 XXX หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
810 XXX หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
811 XXX หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร
ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง ระดับของรายวิชา
โดยที่รหัส 7, 8 และ 9 หมายถึง แทนระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง หมวดวิชา
เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
เลข 1-5 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ การศึกษา
อิสระ
ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
ตัวอยางแผนการศึกษา
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2

811 898

วิทยานิพนธ

9
3(3-0-6)
811 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
ไมนับหนวยกิต
811 702 การคิดเชิงวิพากษทางสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
811 703 ภูมิปญญาในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
3(3-0-6)
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
9
9
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
9
9
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2

811 898

วิทยานิพนธ

811 891

สัมมนาทางสถาปตยกรรม

811 705
811 706

แนวคิดและทฤษฎีในสภาพแวดลอมสรรค
สรางเพื่อความยั่งยืน
การวิจัยทางสถาปตยกรรมรายบุคคล

9
3(1-4-6)
ไมนับหนวยกิต

-

แผน ข

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
9
แผน ข

-

3(1-4-6)

3(1-4-6)

-

3(3-0-6)

3(3-0-6)

-

3(1-4-6)

-

ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมแบบ
บูรณาการ 1
XXX XXX วิชาเลือก
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
811 707

-

-

3(1-4-6)

9
18

9
18
หนวยกิต

3 หนวยกิต
12
21

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2

811 898
811 708

วิทยานิพนธ
ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมแบบ
บูรณาการ 2
XXX XXX วิชาเลือก
XXX XXX วิชาเลือก
811899 วิทยานิพนธ
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

แผน ข

9

-

-

-

-

3(1-4-6)

9
27

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

3 หนวยกิต 3 หนวยกิต
3 หนวยกิต 3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
9
9
27
30
หนวยกิต

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2

811 898
811899
811897

วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
การศึกษาอิสระ
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
811 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตยกรรม
Research Methodology in Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

9
9
36

9 หนวยกิต
9
36

แผน ข

6 หนวยกิต
6
36

3(3-0-6)

ประเภทงานวิจัย การตั้งประเด็นปญหา การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย การตั้งสมมุติฐาน การ
ออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมและประมวลขอมูล การสรุปผลงานวิจัย การนําเสนองานวิจัย
Research types, problem statements, conceptual framework, hypothesis setting,
research design, data collection and analysis, statistical analysis, research conclusion and finding
presentation.

811 702 การคิดเชิงวิพากษทางสถาปตยกรรม
Critical Thinking in Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

3(3-0-6)

หลักการคิดและวิเคราะหอยางมีเหตุผล การวินิจฉัยสมมุติฐาน การพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ
การตีความ การตัดสินใจและการวิเคราะหกรณีศึกษาผลงานวิชาการ
Principle of rational thinking and analysis, hypothesis analysis, development of critical
thinking, interpreting, decision making and analysis of case study from academic research publications.
811 703 ภูมิปญญาในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
3(3-0-6)
Folk Wisdom in Vernacular Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ภูมิปญญาทองถิ่นอันเกี่ยวเนื่องกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งประกอบดวยการเลือกที่ตั้งชุมชน
การเลือกใชวัสดุ รูปแบบการกอสรางและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
Wisdom relates to vernacular architecture. It consists of the selection of community
settlement, choice of materials, construction technique, and environmental improvements and so on.

811 891 สัมมนาสถาปตยกรรม
Seminar in Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

3(1-4-6)

การวิเคราะห วิจารณงานวิจัย หัวขอหรือประเด็นทางสถาปตยกรรมและศาสตรที่เกี่ยวของ
Analysis and critics of various researched, topics or issues in architecture and related
issues.

811 705 แนวคิดและทฤษฎีในสภาพแวดลอมสรรคสรางเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6)
Sustainable Concept and Theory in Built Environment
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
แนวคิดและทฤษฏีทางความยั่งยืนและที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรม เชน สถาปตยกรรมแนว
ธรรมชาติ สถาปตยกรรมเขียว สถาปตยกรรมยั่งยืน นวัตกรรมสถาปตยกรรมสรางสรรคและเทคโนโลยี รวมถึงปจจัย
อื่นๆที่เกี่ยวของ
Concept and Theory in sustainable development in relation to architecture such as
Organic Architecture, Green Architecture, Sustainable Architecture, Architectural Innovations and
Technologies as well as other factors.

811 706 การวิจัยทางสถาปตยกรรมรายบุคคล
Individual Architectural Research
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

3 (1-4-6)

การเลือกหัวขอหรือประเด็นในการวิจัย การเรียบเรียงและเขียนบทความวิจัยทาง
สถาปตยกรรม
Defining research topic or issues, collecting information and writing an architectural
research report.
811 707

ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมแบบบูรณาการ 1
Integrated Architectural Design 1
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

3 (1-4-6)

การออกแบบสถาปตยกรรมเชิงทดลอง ,การเสวนา ,การวิพากษ, กรณีศึกษาอาคารตัวอยาง
การศึกษาดูงานและงานออกแบบเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมในสตูดิโอ 4 โปรแกรม ตาม
เนื้อหาหลักในวิชา ไดแก ประวัติศาสตรและแนวคิดทฤษฏีสถาปตยกรรม, การวางผังและชุมชนเมือง, สถาปตยกรรม
ยั่งยืนและสถาปตยกรรมเขตรอน, สถาปตยกรรมพื้นถิ่น
Architectural Experimental Design, Seminar, Criticism, Case study, Field trip and
Workshop. Design studios are divided into four programs: History and theory of architecture; Urban Planning
and City Planning; Sustainable and Tropical Architecture; Vernacular Architecture
811 708 ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมแบบบูรณาการ 2
Integrated Architectural Design II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

3 (1-4-6)

การปฏิบัติการออกแบบโดยใชทฤษฏีทางสถาปตยกรรม พัฒนาแนวคิดในการสรางโจทยจาก
กระบวนการวิเคราะหและสังเคราะห การตั้งคําถามและการนําเสนอแนวทางการหาคําตอบในประเด็นและความสนใจ
รายบุคคล
Experimental Design through architectural theory. Development of concept and program
through analysis and synthesis process. Problem and problem solving in individual topic.

811 711 การศึกษาและกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Architectural Study and Design Process
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
กระบวนการในการออกแบบและกอรูปของสถาปตยกรรมผานวิธีการและเครื่องมือที่ สรางขึ้นภายใน
และภายนอกกรอบหรือบริบททางสถาปตยกรรม มุงเนนการสรางแนวคิด เหตุผล ความเขาใจ และการตีความหมาย
ของระบบโครงสรางทางแนวความคิด ที่อางอิงอยูบนพื้นฐานของปรัชญาเปนหลัก เพื่อนําไปสูกระบวนการออกแบบ
ทางสถาปตยกรรมเชิงนามธรรมและรูปธรรมที่สรางแรงบันดาลใจและความหมายใหมสถาปตยกรรม

Design process, methods, and tools which leads to the manifestation of architecture.
Factors inside and outside of architectural realm are examined. The conceptual and rational idea,
understanding, and representation in architectural concept are focused in order to understand architecture,
particularly in the sense of concrete and abstract viewpoints. it is hoped to create inspiration and new
meaning in architecture.

811 712 หัวขอพิเศษทางสถาปตยกรรม 1
3(3-0-6)
Special Topics in Architecture I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หัวขอพิเศษที่เกี่ยวของกับการศึกษาและวิจัยทางสถาปตยกรรม โดยในแตละภาคการศึกษาเนื้อหา
จะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญของผูสอน
Topics in architectural studies and researches which are available in each semester
depending on particular interests of students and expertise of faculty members

811 713 หัวขอพิเศษทางสถาปตยกรรม 2
3(3-0-6)
Special Topics in Architecture II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หัวขอพิเศษที่เกี่ยวของกับการศึกษาและวิจัยทางสถาปตยกรรม โดยในแตละภาคการศึกษาเนื้อหา
จะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญของผูสอน
Topics in architectural studies and researches which are available in each semester
depending on particular interests of students and expertise of faculty members

811 721 สถาปตยกรรมลุมน้ําโขง
3(3-0-6)
Architecture in the Great Mekong Sub-region
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
สภาพแวดลอมดานนิเวศวิทยาและนิเวศวัฒนธรรม ที่ทําใหเกิดเอกลักษณเฉพาะของสถาปตยกรรม
ในพื้นที่ลุมน้ําโขงในภาพรวม การแลกเปลี่ยนรูปแบบลักษณะการกอสราง การใชวัสดุ และคติความเชื่อดานการวางผัง
และการกอสรางในภูมิภาคลุมน้ําโขงเองกับภูมิภาคอื่น รวมถึงอัตลักษณเฉพาะของชุมชนและทองถิ่น พัฒนาการทาง
สถาปตยกรรมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
Environment, ecology and cultural ecology, that causes the unique character of the
Mekong Region architecture as a whole. Exchange format, construction materials and belief in planning and
construction in the region itself and beyond including the identity of specific communities, its development
and direction of change in the future will be studied as well.

811 722 นวัตกรรมในสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Innovation in Vernacular Architecture for Sustainability
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
แนวคิดของการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืนในอาคารรวมสมัยของประเทศไทย ที่
พัฒนามาจากกระบวนการและวัสดุกอสรางที่มีอยูในแตละทองถิ่น ผานกรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศ
Concepts and application of appropriate technology and sustainable building that can
apply to Thai contemporary architecture. The development process and available construction materials in
each region will be studied through case studies as well.
811 723 สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6)
Southeast Asia Vernacular Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
สภาพแวดลอมดานนิเวศวิทยาและนิเวศวัฒนธรรม ที่ทําใหเกิดเอกลักษณเฉพาะของ
สถาปตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในภาพรวม การแลกเปลี่ยนรูปแบบลักษณะการกอสราง การใช
วัสดุ และคติความเชื่อดานการวางผังและการกอสรางในเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับภูมิภาคอื่น รวมถึงอัตลักษณ
เฉพาะของชุมชนและทองถิ่น พัฒนาการทางสถาปตยกรรมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
Environment, ecology and cultural ecology, that causes the unique character of
Southeast Asia architecture as a whole. Exchange format, construction materials and belief in planning and
construction in the region itself and beyond including the identity of specific communities, its development
and direction of change in the future will be studied as well.
811 724 เศรษฐกิจสรางสรรคในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
3(3-0-6)
Creative Economics in Vernacular Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อการประยุกตใชในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น รวมถึงการวิเคราะห
คุณคาเพื่อพัฒนาเอกลักษณทางสถาปตยกรรม ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิตของคนใน
ปจจุบัน ผานหลักวิชาการและกรณีศึกษา ที่จะสามารถสงเสริมและบูรณาการใหเกิดการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจตอ
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
Creative economics for applications in vernacular architecture, the value analysis to
develop a unique architectural character that consistent with the changes of society and way of life in
contemporary through theories and case studies in order to promote and integrate the creation of economic
value to local sustainability.

811 731 การวิพากษสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Architectural Criticism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ปรัชญาและแนวคิด ที่เกี่ยวของกับการกอรูปของสถาปตยกรรม ตั้งแตยุคสถาปตยกรรมสมัยใหม
ในปลาย ศตวรรษที่ 18 จนถึงยุคปจจุบัน โดยครอบคุลมกระแสสถาปตยกรรมตะวันตกและตะวันออก มุงเนนการ
วิเคราะห สังเคราะห และ วิพากษ ความสัมพันธระหวางทฤษฎีและปฏิบัติในบริบทของสถาปตยกรรม เพื่อใหเกิด
ความเขาใจสถาปตยกรรมในเชิงนามธรรมและรูปธรรม
Philosophies and concepts relating to the emergence of architecture. By reading from
the era of Modern Architecture towards present, Western and Eastern architecture are both examined. In
particular, architectural analysis, synthesis, and criticism towards the relationship between theory and
practice are focused. This leads to the understanding of architecture in the sense it stands for both
abstracted and concreted positions.
811 732 สุนทรียศาสตรและความหมายในงานสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Aesthetics and Meaning in Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ปรัชญา แนวคิด และพัฒนาการ ดานสุนทรียศาสตรและความหมาย โดยเนนสถาปตยกรรมเปน
สําคัญ ศึกษาแนวคิดและปรัชญาพื้นฐานในการกอรูปขึ้นของงานสถาปตยกรรมในวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก
โดยมุงเนนความเขาใจและการตีความหมายของระบบโครงสรางทางความหมายของสถาปตยกรรม รวมถึงการ
วิเคราะหสถาปตยกรรมในเชิงนามธรรมและรูปธรรม
Philosophy, concept, and development of meanings and aesthetics, particularly within
architectural realm. It is related to the manifestation of both Eastern and Western architecture. The
understanding of architectural meaning and representation is focused, both abstract and concrete
viewpoints.
811 733 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
History of Architecture in the twentieth Century
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ในศตวรรษที่ 20 ปรัชญาและแนวความคิดที่มีผลตอรูปแบบ
สถาปตยกรรม ในสมัยนั้น พัฒนาการ รูปแบบและแนวคิดสถาปตยกรรมในอารยธรรมตะวันตก ที่มีอิทธิพลตอการ
ออกแบบ สถาปตยกรรมเอเชีย และ ผลกระทบที่มีตอสถาปตยกรรมในประเทศไทย ในชวงศตวรรษที่ 20
History in Twentieth Century Architecture and the influence of Conceptual and
philosophical aspects towards architectural styles during such period are focused. The evolutions of western
architecture, which affect the design of Asian Architecture and Thai modern architecture, are also examined.

811 734 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมเอเชีย
3(3-0-6)
History of Asian Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันออกตามแหลงอารยธรรมสําคัญในทวีปเอเชีย เนนกรณีศึกษา
สถาปตยกรรมประเภทอาคารและกลุมอาคารในประเทศ อินเดีย จีน ญี่ปุน ไทย และ ประเทศเพื่อนบาน ที่ไดรับ
อิทธิพลจาก วัฒนธรรมและปจจัยแวดลอมตางๆ รวมถึงการเลือกใช โครงสราง วัสดุและวิธีการกอสราง
History and case studies of architecture that are located in Asian Continent, in particular
major buildings in China, Japan, India, Thailand, and neighboring countries. The influence of culture,
environment, building material, structure, and construction techniques are considered.

811 897 การศึกษาอิสระ
Independent Study
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

6 หนวยกิต

การศึกษาอิสระในการวิจัย คนควาในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับสถาปตยกรรมและเสนอแนะแนวทางใน
การออกแบบสถาปตยกรรม ดวยตนเอง ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Independent study of research of topics related to architecture and suggestion for
architectural design under the supervision of advisor

811 898 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การกําหนดหัวขอวิจัย วางแผนพัฒนาโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ
และ บทความวิชาการจากผลงานวิจัย
Defining research problem, designing and developing a research proposal, conducting
research, and writing a research report, thesis, and academic article from research results.

811 899 วิทยานิพนธ
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

12 หนวยกิต

การกําหนดหัวขอวิจัย วางแผนและพัฒนาโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย
Defining research problems, designing and developing a research proposal, conducting
research and writing a research report.

804 713 พฤติกรรมกับสภาพแวดลอม
3(3-0-6)
Behavior and environment
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม พฤติกรรม และการวางแผน การศึกษาพฤติกรรมกับ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับสถานที่และปรากฏการณพฤติกรรมดานสังคม การนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย
ดานสิ่งแวดลอม และการวางแผน
Theories linking environment, behavior and design. Environment and behavior studies
(EBS) on place issues, and socio-behavioral phenomena. Utilization of EBS in environmental policy and
planning.
804 714

นิเวศวิทยาภูมิทัศน
3(3-0-6)
Urban Landscape Ecology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี โครงสราง หนาที่ และระบบที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยาเมือง และศึกษา
ตัวอยางงาน และกรณีศึกษาที่ดี เปนตนแบบในการวางแผนรักษาและพัฒนาระบบนิเวศของเมืองของตางประเทศและ
ในประเทศไทย
Concepts, theories, structures, functions and systems related to urban ecology. Exploring
examples of conservation and development plan of urban ecology in Thailand and abroad.
804 731 การอนุรักษชุมชนเมืองและชนบท
3(3-0-6)
Rural and urban conservation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความจําเปนในการอนุรักษชุมชนเมืองและชนบท ปญหาและประวัติความเปนมาในการอนุรักษ
มาตรการและแนวปฏิบัติในการอนุรักษจากภาครัฐและประชาชนในประเทศตางๆ และในประเทศ สัมมนากรณีศึกษา
ฝกภาคปฏิบัติการสํารวจชุมชนและวางแผนอนุรักษ
Purposes of rural and urban conservation. Problems and history of rural and urban
conservation. Practical guide in conservation. Seminar of case studies. Field study in conservation.
810 701 เทคโนโลยีอาคาร
3(3-0-6)
Building Technology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี อ าคารในด า นต า ง ๆ เช น แนวคิ ด และทฤษฎี พื้ น ฐาน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาคารที่มีความสัมพันธกับวัสดุอาคาร ระบบควบคุมสภาพแวดลอม การประยุกต
เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานในอาคาร และกรณีศึกษาในดานเทคโนโลยีอาคาร
History and evolution of building technology in different topics such as concept and
theory in science and building technology that relate to building materials, environmental control systems,
technological applications for energy saving in buildings, and building technology case studies.

810 704 การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร
3(2-3-5)
Integrated Building Technology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
บูรณาการการออกแบบสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีอาคาร ซึ่งประกอบดวย เทคโนโลยีในการ
กอสราง เทคโนโลยีโครงสรางอาคาร และเทคโนโลยีงานระบบอาคาร
The integration of architectural design with building technology, which includes
construction technology, structural technology and building systems technology.
810 711 สถาปตยกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
Architecture for Energy and Environment Conservation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
สถาปตยกรรมสีเขียว ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร วัสดุอาคารกับการใชพลังงาน การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงานในอาคาร และการออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม
Green architecture, efficiency of energy use in buildings, building materials and energy
consumption, assessment of environment affect from energy use in building and architectural design for
energy and environmental conservation.
810 721 แสงสวางในงานสถาปตยกรรม
3(2-3-5)
Lighting in Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ทฤษฎีแสงสวาง การใหแสงสวางโดยแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพเพื่อบูรณาการในงานสถาปตยกรรม
Lighting theory, daylighting and artificial lighting on both the quantity and quality of
lighting as an integrated part of architecture.

810 722 วัสดุอาคาร
3(2-3-5)
Building Materials
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการของวัสดุอาคาร การผลิตวัสดุ ผลกระทบของวัสดุอาคารตอ
สิ่งแวดลอม การประยุกตวัสดุในอาคารและกรณีศึกษา
History and development of building materials. Material production. Material and
environmental impacts. Applying materials in building and case study.

