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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ของประเทศ 
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนา ทั้งในด้านบุคลากรและแนวคิดใหม่ ๆ ในด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
4. เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมมาช่วยใน

ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการออกแบบ  
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.1 สาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน มัณฑนศิลป์ ศิลปกรรมทางด้านการออกแบบ  หรือ  
1.2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือ 
1.3 สาขาที่ศึกษาด้านการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นหลัก หรือ 
1.4 สาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการ

ออกแบบ มัณฑนศิลป์ ศิลปกรรม อย่างน้อย 1 ปี  และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษา 
2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 1 ดังที่ก าหนดไว้อาจเข้าศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรฯ   
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรเ์พื่อการออกแบบฯ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  หน้า 2 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม แบ่งเป็น 2 

แผนการศึกษา ดังนี ้
  แผน ก แบบ ก 2   

หมวดวิชาบงัคับ 21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 12 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

  แผน ข    
หมวดวิชาบงัคับ 21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเทา่) 6 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

   
หมายเหตุ  
1. แผน ก แบบ ก 2  ไม่มีการสอบประมวลความรู้ 

 แผน ข  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ ภายหลังจากที่ได้เรียนและสอบผ่านรายวิชาบังคับและ
รายวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต สายวิชาในการสอบประมวลความรู้ แบ่งออกเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ 

(1) สายวิชาการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ในส านักงานออกแบบ 
(2) สายวิชาการเขียนโปรแกรมและโปรแกรมส าเร็จรูปด้านการออกแบบ 

2. กรณีนักศึกษามีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ ต้องเรียนหมวดวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  ดังนี้ 
(1) ผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการวิจัยอย่างเพียงพอต้องเรียนวิชา 263 500  

วิธีวิจัย 
(2) ผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเรียนวิชา 263 501 

พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
 
รายวิชา  

หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต) 
263 500 วิธีวิจัย 3(2-2-5) 
 (Research Methodology) 
263 501 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปตัยกรรมและวศิวกรรม 3(2-2-5) 
 (Introduction to Computer System in Architectural and Engineering  
 Design) 
 

หมายเหตุ  ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U รายวิชา 263 500  
วิธีวิจัย ส าหรับผู้ที่มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการวิจัยไม่เพียงพอ และรายวิชา 263 501 พื้นฐานระบบ
คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ส าหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมไม่เพียงพอ 
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แผน ก แบบ ก 2 
(1) หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 21 หน่วยกิต  

263 511 พื้นฐานภาษาโปรแกรมเพื่องานออกแบบก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 (Introduction to Programming Languages in Design and Construction) 
263 512 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Computer Graphics in Architectural Design) 
263 513 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคลาวด์เทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 (Introduction to Computer Network and Cloud Technology) 
263 514 ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานขอ้มูลในงานออกแบบสถาปตัยกรรม 3(3-0-6) 
 (Database System and Data Standard in Architectural Design) 
263 515 การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Programming Languages Application for Computer-aided  
 Architectural Design)  
263 516 สัมมนาทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 (Seminar in Computer Technology) 
263 517 การประสานงานและจัดการข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 3(3-0-6) 
 (Building Information Modeling Coordination and Management) 
 

(2) หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
263 530 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตโ์ดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 (Web Application Development) 
263 531 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 (Computer Graphics Programming) 
263 532 ระบบมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนองาน 3(2-2-5) 
 (Multimedia in Design Presentation) 
263 533 ระบบเสมือนจริงในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Virtual Reality System in Architectural Design) 
263 534 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแบบพาราเมตริก 3(3-0-6) 
 (Parametric Design with Computer) 
263 535 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์ 3(3-0-6) 
 (Computer Simulation) 
 

(3) วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเทา่) 12 หน่วยกิต 
263 520 วิทยานพินธ ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis)  
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แผน ข 
(1) หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 21 หน่วยกิต 

263 511 พื้นฐานภาษาโปรแกรมเพื่องานออกแบบก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 (Introduction to Programming Languages in Design and Construction) 
263 512 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Computer Graphics in Architectural Design) 
263 513 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคลาวด์เทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 (Introduction to Computer Network and Cloud Technology) 
263 514 ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานขอ้มูลในงานออกแบบสถาปตัยกรรม 3(3-0-6) 
 (Database System and Data Standard in Architectural Design) 
263 515 การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Programming Languages Application for Computer-aided  
 Architectural Design)  
263 516 สัมมนาทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 (Seminar in Computer Technology) 
263 517 การประสานงานและจัดการข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 3(3-0-6) 
 (Building Information Modeling Coordination and Management) 
  

(2) หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
263 530 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตโ์ดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 (Web Application Development) 
263 531 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 (Computer Graphics Programming) 
263 532 ระบบมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนองาน 3(2-2-5) 
 (Multimedia in Design Presentation) 
263 533 ระบบเสมือนจริงในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Virtual Reality System in Architectural Design) 
263 534 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแบบพาราเมตริก 3(3-0-6) 
 (Parametric Design with Computer) 
263 535 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์ 3(3-0-6) 
 (Computer Simulation) 
 

นอกเหนือจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอื่น  ๆ ที่
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ 
 

(3) การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 
263 521 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
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ค าอธิบายรายวิชา  
263 500 วิธีวิจัย 3(2-2-5) 
 (Research Methodology) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U   
 หลักและระเบียบวิธีการวิจัย รูปแบบของโครงงานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้อ
งานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การประเมินผลงานวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย 
 Research principles and methods; formats of research proposal; problem 
identification for determining research topic; literature review; research design, evaluation, 
presentation and report writing. 
  
263 501 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 (Introduction to Computer System in Architectural and  
 Engineering Design) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U   
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งาน องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ทั่วไป และที่
เก่ียวข้องกับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
 Basic knowledge of computer system in architectural design, computer usage, 
general computer components, and components related to architectural design. 
 
263 511 พื้นฐานภาษาโปรแกรมเพื่องานออกแบบก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 (Introduction to Programming Languages in Design and Construction) 
 ประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โครงสร้างการเขียนโปรแกรม นิยามของภาษา 
ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม ข้อก าหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูลของระบบ
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
 Development of programming Languagess; programing structure, Languagess 
definitions, working process, rules and regulations; accessing and manipulation of Building 
Information Modeling (BIM) data. 
 
263 512 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Computer Graphics in Architectural Design) 
 ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้องกับงานกราฟิกในสถาปัตยกรรม การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป การ
เลือกซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการออกแบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับโปรแกรมประเภทแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  
 Computer hardware and software for architectural graphics; use of software 
packages; software and hardware selections; applications of computer in design process, especially 
in Building Information Modeling (BIM) applications. 
 
 
 
 



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรเ์พื่อการออกแบบฯ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  หน้า 6 

263 513 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคลาวด์เทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 (Introduction to Computer Network and Cloud Technology) 
 เทคโนโลยีของระบบเครือข่าย ทั้งระยะใกล้ ระยะไกล อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การจัด
วางระบบเครือข่ายในส านักงานออกแบบ การท างานแบบกลุ่มเมฆ ศึกษากรณีศึกษาของการวางระบบของส านักงาน
ออกแบบต่าง ๆ พื้นฐานของระบบเครือข่ายในงานสารสนเทศอาคาร พื้นฐานของการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 Computer network technology including local area network (LAN) and wide area 
network (WAN) hardware and software layout of network systems in design offices, implementation 
in cloud services; case studies of network  systems in design offices; introduction to network 
system in building information  system and controlling of Internet Of Things (IOT) devices. 
 
263 514 ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Database System and Data Standard in Architectural Design) 
 หลักการและทฤษฎีในการออกแบบระบบฐานข้อมูล โครงสร้างการจัดเก็บและความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การน าระบบฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม  มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลที่
สอดคล้องกับกระบวนการออกแบบ เขียนแบบ  เพื่อให้สามารถจัดระบบข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ รวมทั้งโอนถ่าย
ข้อมูลได้ในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน และกลุ่มสาขาสนับสนุนอื่น ๆ รวมไปถึงกระบวนการและมาตรฐานข้อมูลในระบบ
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Principles and theories in database system design.  data structure and information 
storage relationship; application of database system to architectural design;  data structure standard 
suitable for design process and drawing production;  data transfer within architectural profession as well 
as among related disciplines; standard of data; process and regulation in Building Information 
Modeling (BIM) data. 
 Field trip required. 
 
263 515 การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Programming Languages Application for Computer-aided  
 Architectural Design)  
 พื้นฐานภาษาโปรแกรม เพื่อการเพิ่มเติมความสามารถของโปรแกรมงานออกแบบสถาปัตยกรรม  
สร้างโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมส าหรับงานออกแบบหรือความต้องการของผู้ใช้ 
 Introduction to programming Languages for increasing the capability of architectural 
design software; creating applications suitable for design work and user needs. 
 
263 516 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 (Seminar in Computer Technology) 
 สัมมนาในหัวเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ น ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน
ทางด้านสถาปัตยกรรม   
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Discussions on topics relating to computer technology and its application in 
architectural practice. 
 Field trip required. 
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263 517 การประสานงานและจัดการข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 3(3-0-6) 
 (Building Information Modeling Coordination and Management) 
 กระบวนการจัดการข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร การส่งผ่านข้อมูลและการประสานงาน
ระหว่างสายงานอาชีพเดียวกัน และสายงานอื่น ๆ 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Management of Building Information Modeling data Including process, standard, 
data exchange within the discipline and among other disciplines. 
 Field trip required. 
 
263 520 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 วิชาบังคับก่อน: 263 500 วิธีวิจัย หรือได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล  นักศึกษาเลือกท าวิจัยในหัวข้อที่สนใจและเป็นที่ยอมรับร่วมกันกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Individual research project on a topic of interest approved by thesis advisor. 
 
263 521 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 ให้นักศึกษาเลือกและค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและแสดงความสามารถในการท าการศึกษาวิจัยตามกระบวนการ 
 Individual undertaking in a study on topic of interest approved by assigned advisor 
conducted in systematic manner. 
 
263 530 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 (Web Application Development) 
 การเขียนโปรแกรมค าสั่งการใช้งานบนเว็บ เพื่อให้เว็บเพจเป็นรูปแบบไดนามิก มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 
การเขียนโปรแกรมค าสั่งในกลุ่มฟรีแวร์และในกลุ่มเชิงพาณิชย์ รวมทั้งศึกษาระบบฐานข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล 
ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงการเขียนโปรแกรมค าสั่งกับฐานข้อมูล 
 Programming Languagess for the web; creating dynamic and interactive web pages; 
writing commands for freeware and commercial programs aimed; database systems, structures, and 
security to link programming commands to databases. 
 
263 531 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 (Computer Graphics Programming) 
 ทฤษฎีเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างรูปทรงเรขาคณิต การใช้โอเพ่น
จีแอล ระบบกราฟิกแบบ สองมิติ และ สามมิติ โครงสร้างข้อมูลทางด้านกราฟิก ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เก่ียวข้อง 
 Basid theory of computer graphic programming fundamentals; creating geometric 
forms;  Open GL; 2-D and 3-D computer graphic systems; computer graphic data structure, and 
related hardware and software. 
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263 532 ระบบมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนองาน 3(2-2-5) 
 (Multimedia in Design Presentation) 
 วิธีการออกแบบข้อมูลเพื่อใช้กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์กราฟิก การจัดโครงสร้างของ
เนื้อหา การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาแบบต่าง ๆ ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์รูปแบบของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ โครงสร้างของเนื้อหา รวมทั้งหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการแสดงเนื้อหาเพื่อง่ายต่อการอ่าน 
และการน าเสนอ 
 Information design using electronic media and computer graphics; structure analysis 
of multimedia content; user interaction analysis; structure of contents; principles and theories in 
creating readable and presentable content. 
 
263 533 ระบบเสมือนจริงในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Virtual Reality System in Architectural Design) 
 การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง เพื่อใช้ในการศึกษางานออกแบบ การน าเสนองานในลักษณะ
โต้ตอบกับผู้ใช้ 
 Creating virtual reality for architectural design; interactive presentations. 
 
263 534 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแบบพาราเมตริก 3(3-0-6) 
 (Parametric Design with Computer) 
 พื้นฐานของการออกแบบโดยอาศัยระบบควบคุมแบบพาราเมตริก พื้นฐานการสร้างระบบตัวเลือก
การออกแบบโดยอาศัยเงื่อนไขหรือตัวแปร ผ่านทางการใช้เครื่องมือการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 
 Introduction to design with parametric control system; fundamental of creating 
design alternative with criteria and variables in Visual Programming tools. 
 
263 535 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์ 3(3-0-6) 
 (Computer Simulation) 
 การน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสถาปัตยกรรม 
เพื่อช่วยในกระบวนการออกแบบหรือการตัดสินใจ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จะน ามาช่วยในการจ าลองสถานการณ์
ในลักษณะต่าง ๆ 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Use of computer simulation for assisting in building design and decision-making; 
software application for various types of simulation. 
 Field trip required. 
 
 


