หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
แบบ 1.1
แบบ 2.1

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

48
48

หนวยกิต
หนวยกิต

รวม

18
48
48

หนวยกิต (ไมนบั หนวยกิต)
หนวยกิต
หนวยกิต

รวม

12
6
6
36
48

หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 1.1
หมวดวิชาบังคับ
ดุษฎีนิพนธ

หลักสูตร แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ

รายวิชา

หมวดวิชาบังคับ
กลุมวิชาบังคับสําหรับนักศึกษา แบบ 1.1 (ไมนับหนวยกิต)
ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตยกรรม 1
*820 901
Research Methodology in Architecture I
ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตยกรรม 2
*820 902
Research Methodology in Architecture II
สัมมนาดุษฎีนิพนธ 1
*820 991
Dissertation Seminar I
สัมมนาดุษฎีนิพนธ 2
*820 992
Dissertation Seminar II
สัมมนาดุษฎีนิพนธ 3
*820 993
Dissertation Seminar III
สัมมนาดุษฎีนิพนธ 4
*820 994
Dissertation Seminar IV

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

กลุมวิชาบังคับสําหรับนักศึกษา แบบ 2.1
ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตยกรรม 1
*820 901
Research Methodology in Architecture I
ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตยกรรม 2
*820 902
Research Methodology in Architecture II
กลุมวิชาบังคับสําหรับนักศึกษา แบบ 2.1 (ไมนับหนวยกิต)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ 1
*820 991
Dissertation Seminar I
สัมมนาดุษฎีนิพนธ 2
*820 992
Dissertation Seminar II
สัมมนาดุษฎีนิพนธ 3
*820 993
Dissertation Seminar III
สัมมนาดุษฎีนิพนธ 4
*820 994
Dissertation Seminar IV

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

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

* หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาแบบ 2.1 ที่จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกจํานวน 2 วิชา 6 หนวยกิต นั้น หาม
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เคยเรียนมากอนในระดับปริญญาโท
หมวดวิชาเลือก
กลุมวิชาออกแบบสถาปตยกรรม
การออกแบบสถาปตยกรรมชั้นสูง
811 711
3(3-0-6)
Advanced Architectural Design
กลุมวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
สถาปตยกรรมลุมน้ําโขง
811 721
Architecture in the Great 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

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

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

811 733
811 734

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในศตวรรษที่ 20
History of Architecture in the Twentieth Century
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมเอเชีย
History of Asian Architecture

กลุมวิชาเทคโนโลยีอาคาร
เทคโนโลยีอาคาร
810 701
Building Technology
การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร
810 704
Integrated Building Technology
สถาปตยกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
810 711 Architecture for Energy and Envi onment
Conservation
แสงสวางในงานสถาปตยกรรม
810 721
Lighting in Architecture
วัสดุอาคาร
810 722
Building Materials
กลุมวิชาผังเมือง
พฤติกรรมกับสภาพแวดลอม
804 713
Behavior and Environment
นิเวศวิทยาภูมิทัศน
804 714
Urban Ecology
การอนุรักษชุมชนเมืองและชนบท
804 731
Rural and Urban Conservation

3.1.3.3 ดุษฎีนิพนธ
*820 998 ดุษฎีนิพนธ (สําหรับแบบ 1.1)
Dissertation
*820 999 ดุษฎีนิพนธ (สําหรับแบบ 2.1)
Dissertation

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

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

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

48 หนวยกิต
36 หนวยกิต

คําอธิบายระบบรหัสวิชา
804 XXX หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
810 XXX หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
811 XXX หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร

820 XXX หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
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 ดุษฎีนิพนธ การศึกษาอิสระ
ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา

ตัวอยางแผนการศึกษา
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต
แบบ 1.1

แบบ 2.1

820 901

ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตยกรรม 1
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
Research Methodology in Architecture ไมนับหนวยกิต
I
820 998 ดุษฎีนิพนธ (สําหรับแบบ 1.1)
9
Dissertation
XXX XXX วิชาเลือก
3 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
9
6
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
9
6
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต
แบบ 1.1

820 902

แบบ 2.1

ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตยกรรม 2
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
Research Methodology in Architecture ไมนับหนวยกิต
II
820 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต
Dissertation Seminar I
820 998 ดุษฎีนิพนธ (สําหรับแบบ 1.1)
9
Dissertation
XXX XXX วิชาเลือก
3 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
9
6
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
18
12

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต
แบบ 1.1

820 992
820 998
820 999

สัมมนาดุษฎีนิพนธ 2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต
Dissertation Seminar II
ดุษฎีนิพนธ (สําหรับแบบ 1.1)
9
Dissertation
ดุษฎีนิพนธ (สําหรับแบบ 2.1)
9
Dissertation
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
9
9
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
27
21

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต
แบบ 1.1

820 993
820 998
820 999

820 999

ดุษฎีนิพนธ (สําหรับแบบ 1.1)
Dissertation
ดุษฎีนิพนธ (สําหรับแบบ 2.1)
Dissertation
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

หนวยกิต
แบบ 1.1

แบบ 2.1

9

-

-

9

9
45

9
39

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต
แบบ 1.1

820 994
820 998
820 999

แบบ 2.1

สัมมนาดุษฎีนิพนธ 3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต
Dissertation Seminar III
ดุษฎีนิพนธ (สําหรับแบบ 1.1)
9
Dissertation
ดุษฎีนิพนธ (สําหรับแบบ 2.1)
9
Dissertation
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
9
9
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
36
30

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
820 998

แบบ 2.1

แบบ 2.1

สัมมนาดุษฎีนิพนธ 4
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต
Dissertation Seminar IIII
ดุษฎีนิพนธ (สําหรับแบบ 1.1)
3
Dissertation
ดุษฎีนิพนธ (สําหรับแบบ 2.1)
9
Dissertation
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
3
9

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

48

48

คําอธิบายรายวิชา
820 901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตยกรรม 1
3 (3-0-6)
Research Methodology in Architecture I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ประเภทของงานวิ จั ย การตั้ ง ประเด็ น ป ญ หา การสร า งกรอบความคิ ด ในงานวิ จั ย การ
ตั้งสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมและการประมวลผลขอมูล การเลือกใชกระบวนการทางสถิติที่
เหมาะสม การวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย การประยุกตในการวางแผน การนําเสนอรายงานการวิจัย การประเมินผล
จริยธรรมในการทําวิจัย การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรในการทําวิจัย
Type of research, problem identification, formulation of research conceptual framework,
hypoDissertation, research design, data collection and data processing, selection of statistical methods,
data analysis and interpretation, research application in building technology, presentation and writing
research report, evaluation, and ethics in research, application of computer programs in research.
.
820 902 ระเบียบวิธีวิจัยสถาปตยกรรม 2
3 (3-0-6)
Research Methodology in Architecture II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ประเภทของงานวิ จั ย การตั้ ง ประเด็ น ป ญ หา การสร า งกรอบความคิ ด ในงานวิ จั ย การ
ตั้งสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมและการประมวลผลขอมูล การเลือกใชกระบวนการทางสถิติที่
เหมาะสม การวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย การประยุกตในการวางแผน การนําเสนอรายงานการวิจัย การประเมินผล
จริยธรรมในการทําวิจัย การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรในการทําวิจัย
Type of research, problem identification, formulation of research conceptual framework,
hypoDissertation, research design, data collection and data processing, selection of statistical methods,
data analysis and interpretation, research application in building technology, presentation and writing
research report, evaluation, and ethics in research, application of computer programs in research.

820 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 1
Dissertation Seminar I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

3 หนวยกิต

การเลือกหัวขอเรื่อง การวิเคราะห วิพากษงานวิจัย ทางสถาปตยกรรมและศาสตรที่เกี่ยวของ
การนําเสนอปากเปลา การอภิปรายและตอบปญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติในวารสารที่
เกี่ยวของกับสาขาที่สนใจ
Selecting topics, Analysis and critics of various work in architecture and related areas,
oral presentation, discussion and question clarification related to research publication in the field of interest

820 992

สัมมนาดุษฎีนิพนธ 2
Dissertation Seminar II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

3 หนวยกิต

การเลือกหัวขอเรื่อง การวิเคราะห วิพากษงานวิจัย ทางสถาปตยกรรมและศาสตรที่เกี่ยวของ
การนําเสนอปากเปลา การอภิปรายและตอบปญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติในวารสารที่
เกี่ยวของกับสาขาที่สนใจ การนําเสนอความกาวหนาในงานวิจัย รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนความเห็นในงานวิทยานิพนธ
Selecting topics, Analysis and critics of various work in architecture and related areas, oral
presentation, discussion and question clarification related to research publication in the field of interest.
Progress research report and seminar on dissertation topics.

820 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 3
Dissertation Seminar III
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

3 หนวยกิต

การเลือกหัวขอเรื่อง การวิเคราะห วิพากษงานวิจัย ทางสถาปตยกรรมและศาสตรที่เกี่ยวของ
การนําเสนอปากเปลา การอภิปรายและตอบปญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติในวารสารที่
เกี่ยวของกับสาขาที่สนใจ การนําเสนอผลการวิจัย รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนความเห็นในงานวิทยานิพนธ
Selecting topics, Analysis and critics of various work in architecture and related areas, oral
presentation, discussion and question clarification related to research publication in the field of interest.
Report on results of research and seminar on dissertation topics.
.
820 994 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 4
3 หนวยกิต
Dissertation Seminar IV
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การเลือกหัวขอเรื่อง การวิเคราะห วิพากษงานวิจัย ทางสถาปตยกรรมและศาสตรที่เกี่ยวของ
การนําเสนอปากเปลา การอภิปรายและตอบปญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติในวารสารที่
เกี่ยวของกับสาขาที่สนใจ
Selecting topics, Analysis and critics of various work in architecture and related areas,
oral presentation, discussion and question clarification related to research publication in the field of interest
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.
811 721 สถาปตยกรรมลุมน้ําโขง
3(3-0-6)
Mekong Sub Region Architecture
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
นวัตกรรมและแนวคิดของการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืนในอาคารรวมสมัยของ
ประเทศไทย ซึ่งพัฒนามาจากกระบวนการและวัสดุกอสรางที่มีอยูในสถาปตยกรรมทองถิ่น ผานกรณีศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ
Innovation and concepts of applying 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 ที่ทําใหเกิดเอกลักษณเฉพาะของสถาปตยกรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในภาพรวม การแลกเปลี่ยนรูปแบบลักษณะการกอสราง การใชวัสดุ และคติความ
เชื่อดานการวางผังและการกอสรางในเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับภูมิภาคอื่น รวมถึงอัตลักษณเฉพาะของชุมชนและ
ทองถิ่น พัฒนาการทางสถาปตยกรรมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
Study of 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 รวมถึงการวิเคราะหคุณคา
เพื่อพัฒนาเอกลักษณทางสถาปตยกรรม ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิตของคนในปจจุบัน ผาน
หลักวิชาการและกรณีศึกษา ที่จะสามารถสงเสริมและบูรณาการใหเกิดการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจตอทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน
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 ตั้งแตยุคสถาปตยกรรมสมัยใหมใน
ปลาย 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, synDissertation, 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 โดยเนนสถาปตยกรรมเปนสําคัญ
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาพื้นฐานในการกอรูปขึ้นของงานสถาปตยกรรมในวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก โดย
มุงเนนความเขาใจและการตีความหมายของระบบโครงสรางทางความหมายของสถาปตยกรรม รวมถึงการวิเคราะห
สถาปตยกรรมในเชิงนามธรรมและรูปธรรม
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.

804 713 พฤติกรรมกับสภาพแวดลอม
3(3-0-6)
Behavior and environment
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม 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 Ecology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี โครงสราง หนาที่ และระบบที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยาเมือง และศึกษา
ตัวอยางงาน และกรณีศึกษาที่ดี เปนตนแบบในการวางแผนรักษาและพัฒนาระบบนิเวศของเมืองของตางประเทศและ
ในประเทศไทย
Study of 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
ประวัติและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอาคารในดานตาง ๆ เชน แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาคารที่มีความสัมพันธกับวัสดุอาคาร 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 การใหแสงสวางโดยแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
เพื่อบูรณาการในงานสถาปตยกรรม
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.
820 998 ดุษฎีนิพนธ (สําหรับนักศึกษา แบบ 1.1)
Dissertation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

48 หนวยกิต

การทําวิจัยดานสถาปตยกรรม การเสนอเคาโครงดุษฎีนิพนธและรายงานความกาวหนาของงานวิจัยใน
รูปการสัมมนาตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
Conducting research in the field of architecture presenting Dissertation proposal and progress
reports to the graduate committee in seminar and writing the results in the form of a Dissertation.

820 999 ดุษฎีนิพนธ (สําหรับนักศึกษา แบบ 2.1)
Dissertation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

36 หนวยกิต

การทําวิจัยดานสถาปตยกรรม การเสนอเคาโครงดุษฎีนิพนธและรายงานความกาวหนาของงานวิจัยใน
รูปการสัมมนาตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
Conducting research in the field of architecture presenting Dissertation proposal and progress reports to
the graduate committee in seminar and writing the results in the form of a Dissertation.

