
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) หน้า 1 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2558) 

ภาควิชาสถาปัตยกรรม  
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 
  ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) 
 ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Architecture) 
  Ph.D. (Architecture) 
 

สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งเอื้ออ านวยต่อ

การเพิ่มคุณภาพของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพที่ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสรรค์

สังคมไทย 
3. เพื่อเพิ่มพูนผลการค้นคว้าวิจัยขั้นสูงทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์และส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณภาพวิชาชีพสถาปัตยกรรม และตอบสนองและน าไปสู่การพัฒนาสังคมและเป็นมิตรกับ
สภาพแวดล้อม 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. คุณสมบัติการรับนักศึกษาจ าแนกออกตามแผนการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.1 แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  

ส าเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สาย
แนวความคิดในการออกแบบหรือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผลการศึกษาใน
ระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)  

1.2 แบบ 2.1 รายวิชา 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
(1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม และมีการท าวิทยานิพนธ์ 

มีผลงานการวิจัยด้านสถาปัตยกรรม หรือศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม จนเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง ทั้งนี้ใหอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ หลักสูตรฯ 

(2) ส าเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และไม่ได้ท าวิทยานิพนธ์ หรือปริญญา
มหาบัณฑิตในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการหลักสูตรฯ   

1.3 แบบ 2.2 รายวิชา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
ส าเร็จศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีผลการเรียนในระดับดีมาก 

(3.50 ขึ้นไป) ทั้งนี้ใหอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรฯ 
2. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง   
3. มีการน าเสนอโครงร่างงานวิจัยประกอบการสมัครเข้าศึกษา 
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โครงสร้างของหลักสตูร   
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แบ่งเปน็ 3 แผนการศึกษา ดังนี ้

แบบ 1.1  
หมวดวิชาบงัคับ (ไม่นบัหน่วยกติ)   6   หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 48   หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48   หน่วยกิต 

 

แบบ 2.1  
หมวดวิชาบงัคับ (ไม่นบัหน่วยกติ)   6   หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคับ  6   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต  
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 48   หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   60   หน่วยกิต 

 

แบบ 2.2  
หมวดวิชาบงัคับ (ไม่นบัหน่วยกติ)   6   หน่วยกติ 
หมวดวิชาบงัคับ   6   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 18   หน่วยกิต  
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 48   หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     72   หน่วยกิต 

 
รายวิชา 

1. วิชาเอกทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ 
1.1 แบบ 1.1    

ก. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
261 710  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1  3(2-2-5)   
 (Seminar in Architectural Theory I)  
261 711  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5)   
             (Seminar in Architectural Theory II)  
 

ข. วิทยานิพนธ์ 
261 720  วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

1.2 แบบ 2.1    
ก. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหนว่ยกิต)  จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

261 710   สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1  3(2-2-5)   
 (Seminar in Architectural Theory I)  
261 711    สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5)   
 (Seminar in Architectural Theory II)  
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ข. หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
261 712 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1  3(2-2-5) 
  (Architectural Theory I) 
261 713  ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2  3(2-2-5) 
 (Architectural Theory II) 
 

ค. หมวดวิชาเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้
261 415   เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
 (Integrated Technology for Buildings) 
261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์ 3(2-2-5) 
 (Critical Theory and Design Criticism) 
261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 (Man, Nature and Architecture)  
261 434  ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
 (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
261 435  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 3(2-2-5) 
 (Architecture and Global Cultural Landscape) 
261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Green Architecture) 
261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Building Environment Modeling and Analysis) 
261 439 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Low Environmental Impact Building Materials) 
261 440  การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
             (Natural Ventilation in Architectural Design) 
261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Lighting in Architecture) 
261 530   สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 3(3-0-6)  
 (Society and Economy of Local Communities) 
261 531  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิน่ชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 (Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
 Groups in Southeast Asia) 
261 532  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิน่กลุ่มชาติพันธุไ์ท-ไต 3(2-2-5) 
              (Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic Group) 
261 533   การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิน่ และการพฒันาชุมชน  3(2-2-5) 
 (Conservation of Vernacular Architecture and Community  
 Development) 
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261 534   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
 (Urban Vernacular Architecture) 
261 535   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 (Contemporary Vernacular Architecture) 
261 536  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่อการวิจัยสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  (Geographic Information System for Cultural Environment Research) 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษรายวิชาในหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษาและจาก
หลักสูตรอ่ืนๆของคณะและมหาวิทยาลัยศลิปากรตามความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา 
   

ง. วิทยานิพนธ์ 
261 721   วิทยานพินธ ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

1.3 แบบ 2.2    
ก. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหนว่ยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

261 710    สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1  3(2-2-5)   
 (Seminar in Architectural Theory I)  
261 711    สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5)   
 (Seminar in Architectural Theory II)  
 

ข. หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวชิาต่อไปนี้ 
261 712 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1  3(2-2-5) 
 (Architectural Theory I) 
261 713  ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2  3(2-2-5) 
 (Architectural Theory II) 
 

ค. หมวดวิชาเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้
261 415  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
 (Integrated Technology for Buildings) 
261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์ 3(2-2-5) 
 (Critical Theory and Design Criticism) 
261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 (Man, Nature and Architecture)  
261 434  ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
 (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
261 435   การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 3(2-2-5) 
 (Architecture and Global Cultural Landscape) 
261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Green Architecture) 
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261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Building Environment Modeling and Analysis) 
261 439 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Low Environmental Impact Building Materials) 
261 440  การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
             (Natural Ventilation in Architectural Design) 
261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Lighting in Architecture) 
261 530   สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 3(3-0-6)  
 (Society and Economy of Local Communities) 
261 531  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิน่ชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 (Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
 Groups in Southeast Asia) 
261 532   ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิน่กลุ่มชาติพันธุไ์ท-ไต 3(2-2-5) 
              (Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic Group) 
261 533   การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิน่ และการพฒันาชุมชน  3(2-2-5) 
 (Conservation of Vernacular Architecture and Community  
 Development)  
261 534   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
 (Urban Vernacular Architecture) 
261 535   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 (Contemporary Vernacular Architecture) 
261 536   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่อการวิจัยสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  (Geographic Information System for Cultural Environment Research) 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษรายวิชาในหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษาและจาก
หลักสูตรอ่ืนๆของคณะและมหาวิทยาลัยศลิปากรตามความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

ง. วิทยานิพนธ์ 
261 722   วิทยานพินธ ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
               

2. วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
2.1 แบบ 1.1  

ก. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1 3(2-2-5)   
 (Seminar in Energy and Environmental Conservation I) 
261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 2 3(2-2-5)   
 (Seminar in Energy and Environmental Conservation II) 
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ข. วิทยานิพนธ์ 
261 720 วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

2.2 แบบ 2.1  
ก. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหนว่ยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวชิาต่อไปนี้ 

261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1 3(2-2-5)   
 (Seminar in Energy and Environmental Conservation  I) 
261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  2 3(2-2-5)   
 (Seminar in Energy and Environmental Conservation  II) 
 

ข. หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้
261 716  การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Advanced Research in Architecture and  Environment)  
261 717  สถิติเพื่อการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)   
 (Statistics for Architectural Research) 
 

ค. หมวดวิชาเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
261 415  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
 (Integrated Technology for Buildings) 
261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์ 3(2-2-5) 
 (Critical Theory and Design Criticism) 
261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 (Man, Nature and Architecture)  
261 434  ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
 (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
261 435  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 3(2-2-5) 
 (Architecture and Global Cultural Landscape) 
261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Green Architecture) 
261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Building Environment Modeling and Analysis) 
261 439 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Low Environmental Impact Building Materials) 
261 440  การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
             (Natural Ventilation in Architectural Design) 
261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Lighting in Architecture) 
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261 530   สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 3(3-0-6)  
 (Society and Economy of Local Communities) 
261 531  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิน่ชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 (Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
  Groups in Southeast Asia) 
261 532   ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิน่กลุ่มชาติพันธุไ์ท-ไต 3(2-2-5) 
             (Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic Group) 
261 533   การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิน่ และการพฒันาชุมชน  3(2-2-5) 
 (Conservation of Vernacular Architecture and Community  
 Development)  
261 534   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
 (Urban Vernacular Architecture) 
261 535   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 (Contemporary Vernacular Architecture) 
261 536   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่อการวิจัยสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  (Geographic Information System for Cultural Environment Research) 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษรายวิชาในหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษาและจาก
หลักสูตรอ่ืนๆของคณะและมหาวิทยาลัยศลิปากรตามความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

ง. วิทยานิพนธ์ 
261 721   วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

2.3 แบบ 2.2  
ก. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหนว่ยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้

261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1  3(2-2-5)   
 (Seminar in Energy and Environmental Conservation I) 
261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  2 3(2-2-5)   
 (Seminar in Energy and Environmental Conservation II) 
 

ข. หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
261 716  การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Advanced Research in Architecture and  Environment)  
261 717  สถิติ เพื่อการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)   
 (Statistics for Architectural Research) 
 

ค. หมวดวิชาเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้
261 415  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
 (Integrated Technology for Buildings) 
261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์ 3(2-2-5) 
 (Critical Theory and Design Criticism) 
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261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 (Man, Nature and Architecture)  
261 434  ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
 (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
261 435  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 3(2-2-5) 
 (Architecture and Global Cultural Landscape) 
261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Green Architecture) 
261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Building Environment Modeling and Analysis) 
261 439 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Low Environmental Impact Building Materials) 
261 440  การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
             (Natural Ventilation in Architectural Design) 
261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Lighting in Architecture) 
261 530   สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 3(3-0-6)  
 (Society and Economy of Local Communities) 
261 531  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิน่ชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 (Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
 Groups in Southeast Asia) 
261 532   ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิน่กลุ่มชาติพันธุไ์ท-ไต 3(2-2-5) 
              (Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic Group) 
261 533   การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิน่ และการพฒันาชุมชน  3(2-2-5) 
 (Conservation of Vernacular Architecture and Community  
 Development)  
261 534   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
 (Urban Vernacular Architecture) 
261 535   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 (Contemporary Vernacular Architecture) 
261 536   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่อการวิจัยสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  (Geographic Information System for Cultural Environment Research) 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษรายวิชาในหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษาและจาก
หลักสูตรอ่ืนๆของคณะและมหาวิทยาลัยศลิปากรตามความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

ง. วิทยานิพนธ์ 
261 722   วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
 (Integrated Technology for Buildings) 
 งานระบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้าง 
การใช้อุปกรณ์ในการควบคุมสภาวะแวดล้อมเพื่อสร้างความสบายอย่างประหยัด โดยถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์
และนิเวศวิทยา การเลือกอปุกรณ์อาคาร การก าหนดต าแหน่งที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
กลมกลืนกับอาคาร  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Integrating technical systems into the design of buildings; construction 
technology, services infrastructure, and mechanical equipments; finding economical means of 
achieving thermal comfort with regards to health and environment; choosing appropriate 
systems, and making provisions for installation. 
 Involves study visits. 
  
261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์ 3(2-2-5) 
 (Critical Theory and Design Criticism) 
 ทฤษฎี หลักการ กระแสนิยม ที่ เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการคิดและการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม  การเปลี่ยนแปลงของระบบความคิดที่เก่ียวเนื่องกับสังคมวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ ตลอดจนรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏข้ึนในยุคสมัยต่าง ๆ 
 Theory, principles and movements relating to architectural thinking and 
designing process; changes in socio-cultural paradigms affecting design methods and 
architectural styles of different periods. 
 
261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถาปัตยกรรม และธรรมชาต ิ 3(2-2-5) 
 (Man, Nature and Architecture) 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ สถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมกับ
ธรรมชาติ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์ทางพฤติกรรมและการรับรู้ของมนุษย์ตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับสังคม 
และวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 Understanding the natural environment, human nature, man-made environment, 
and architecture; relationship between man and nature, man and architecture, and architecture 
and nature; factors affecting human perception and behavior at individual as well as socio-
cultural levels of interaction and implications for architectural design. 
 
261 434  ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
 (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวทางการปฎิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะการก่อสร้าง การท ารายละเอียด
และวัสดุทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ในการพัฒนาแบบและใช้เป็นสื่อในการแสดงออกซึ่ง
แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้นๆ 
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 Philosophy, theory, and practical approaches to the art of construction; 
developing architectural details and using various types of materials to express design concepts. 
 
261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
 ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการตั้งค าถามและกระบวนการด าเนินการวิจัยใน
รูปแบบต่างๆที่สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 Research methodology, analysis, and problem identification; various approaches 
to design-related research. 
 
261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 3(2-2-5) 
 (Architecture and Global Cultural Landscape) 
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ของหลายหลากชน
ชาติ การอุบัติขึ้นของแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ในนานาอารยธรรม  กระบวนการคิด การ
พัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ จากทั่วโลก 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Various creative traditions concerning architecture and landscape of different 
cultural groups; design approaches adopted by different civilizations; thinking process, 
developments and changes concerning the cultural environment in different regions of the 
world. 
 Involves study visits. 
 
261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Green Architecture) 
 ศึกษาเชิงสัมมนาเพื่อท าความเข้าใจกระบวนการ และแนวคิดของงานสถาปัตยกรรมที่เน้นเรื่อง
การอนุรักษ์พลังงาน และการค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาพลังงานรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
รูปทรงของมวล การใช้งาน และองค์รวมทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งการสร้ างสรรค์ทางสุนทรียภาพของ
สถาปัตยกรรม และระบบนิเวศซ่ึงสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Discussion-oriented understanding on the concept of energy conservation and 
environmental awareness in architectural design; various types of energy and their effects on 
forms and functions of buildings as a whole in terms of aesthetic quality and indoor-outdoor 
relationship with the environment.  
 Involves study visits.  
 
261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Building Environment Modeling and Analysis) 
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่มีต่อการออกแบบอาคาร การถ่ายเทความร้อน  การระบายอากาศ  และการให้แสงสว่างในอาคาร 
รวมถึงการจ าลองประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร 
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 Use of computer programs for modelling and analysing  environmental influence 
in the process of building design; computer modelling softwares for studying heat transfer, air 
flow, and lighting, as well as simulating energy performance of buildings. 
 
261 439 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Low Environmental Impact Building Materials) 
 เทคนิคในการประเมินผลกระทบของวัสดุที่มีต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการประเมิน วัฏจักรชีวิตของวัสดุ 
และวิธีการประเมินแบบอื่นๆ  หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุและการติดตั้งเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
อาคาร  
 Techniques for evaluating property of materials in terms of impact on the 
environmrent; Life Cycle Assessment and other methods of evaluation; criteria for selecting 
materials and means of installation to reduce environmental impact. 
 
261 440 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
 (Natural Ventilation in Architectural Design) 
 ทฤษฎีและหลักการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร เพื่อให้เกิดสภาวะ
สบายและประหยัดพลังงานส าหรับภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น  รวมถึงการศึกษาการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และ
จ าลองประสิทธิภาพการระบายอากาศในอาคาร 
 Principles of natural ventilation for design of buildings in tropical climate to 
provide thermal comfort and conserve energy; use of computing tools to analyse and predict 
the performance of natural ventilation strategies in architectural design. 
 
261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Lighting in Architecture) 
 ศาสตร์และศิลป์ของแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม การศึกษาครอบคลุมความรู้และวิธีการ
ส าหรับการให้แสงสว่างทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างกับผู้ใช้และ
งานสถาปัตยกรรม ตลอดจนแนวทางการน าแสงสว่างไปใช้เพื่อส่งเสริมงานสถาปัตยกรรมโดยค านึงถึงประโยชน์  
ใช้สอย ความสบาย ความงาม พลังงาน และสภาพแวดล้อม  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Art and science of architectural lighting; theoretical knowledge and practical 
techniques for daylighting and artificial lighting; analyzing interrelationship between lighting, 
occupants, and architecture; use of lighting to enhance architectural design with regards to 
function, comfort, aesthetic quality, energy consumption and the environment.  
 Involves study visits. 
 
261 530  สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 3(3-0-6)  
 (Society and Economy of Local Communities) 
 ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ และสังคมชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ 
ที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์สังคม ทั้งด้านการผลิต กลุ่มสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้ง
สะท้อนให้เห็นถึงพลวัติ และการปรับตัวจนเป็นชุมชนท้องถิ่นบริบทสังคมร่วมสมัย 
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 Socio-economic aspects of various local communities in relation to social 
history; issues concerning productivity, social groups, culture, way of life, and environment that 
reflect dynamism and adaptation of communities within the context of contemporary society. 
 
261 531  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิน่ชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 (Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
 Groups in Southeast Asia) 
 ปกรณัม คติความเชื่อโบราณ และจินตนาการที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชนชายขอบ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชน 
พหุวัฒนธรรม ความจริงแท้-ความแปรเปลี่ยน การผสมผสาน-ความย้อนแย้ง และการด ารงอยู่-การผลิตซ้ าทาง
จารีตประเพณีในบริบททางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มีการศึกษาภาคสนามส ารวจ และ
บันทึกข้อมูลในชุมชนชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Mythology, ancient beliefs and notion-influenced formation of settlements and 
vernacular architecture; architecture of fringe communities and multicultural communities; 
reality and change; complexity and contradiction; continued existence and replication of 
architectural style in the cultural context of vernacular tradition; recording information from 
field-study of Southeast Asian ethnic communities.  
 Involves field trips 
 
261 532 ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิน่กลุ่มชาติพันธุไ์ท-ไต 3(2-2-5) 
 (Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic Group) 
      วิชาบังคับก่อน:  261 531  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิน่ชาติพันธุ์ 
  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ไทศึกษาในมิติต่างๆ ที่สืบทอดจากประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมของกลุ่มชน
ชาติพันธุ์ไท-ไตกลุ่มต่างๆ การกระจายตัว ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีจุดร่วม และแตกต่าง ที่ปรากฏในการตั้ง
ถิ่นฐาน การจัดการสภาพแวดล้อม และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ทั้งใน
ประวัติศาสตร์ และในสังคมร่วมสมัย ที่ส่งผลต่อการเกิดรูปแบบเฉพาะถิ่นการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทาง
สถาปัตยกรรม 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Various dimensions of Tai studies through history; settlements and architecture 
of different Tai-Dai ethnic groups; dispersion of settlements; common and diverse architectural 
characteristics; architectural and environmental management; cultural contexts of both 
historical and contemporary societies that bring about local styles, changes, and transformations 
in architecture.  
 Involves field trips. 
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261 533 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิน่ และการพฒันาชุมชน  3(2-2-5) 
 (Conservation of Vernacular Architecture and Community  
 Development)  
 ทฤษฎี และหลักการจัดการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  กฎบัตรนานาชาติ กฎหมาย 
ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เทคนิคและวิธีการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมแบบต่างๆ และแนวความคิดเรื่องการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของการประยุกต์น าองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาใช้ มีการศึกษาภาคสนาม ส ารวจ บันทึกข้อมูลในชุมชน ทดลองปฏิบัติการ การน าเสนอ
ผลงานและแนวความคิดสู่สาธารณะ 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Theories and principles concerning management of vernacular architectural 
heritage; international conservation charters, related laws and regulations; various conservation 
methods and techniques; concept of participatory community development based on 
knowledge and understanding of vernacular architecture; field exercises in data collection, 
implementation workshop, and public presentations. 
 Involves study visits. 
 
261 534  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
 (Urban Vernacular Architecture) 
 นิยามของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทเมืองภายในสังคมร่วมสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา องค์ความรู้ด้านวิธีคิด การสังเกตและถอดรหัส เทคนิควิธีการเชิงช่าง การประยุกต์ภูมิความรู้ที่สั่ งสม
จากการแก้ปัญหาจากความเป็นพื้นถิ่นในชนบทสู่ความเป็นชุมชนเมือง วัสดุและทักษะการก่อสร้าง ความสัมพันธ์
ของการอยู่อาศัยในระดับปัจเจก ครัวเรือน ชุมชน และเมือง รวมถึงการตั้งถิ่นฐาน การหาเลี้ยงชีพที่มีความสัมพันธ์
กันทั้งในมิติของกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Definitions of vernacular architecture in constantly changing context of 
contemporary urban society; ways of thinking, observing and decoding; technical know-how and 
application of experience accumulated through problem solving in rural context to urban 
situation; construction skill and use of materials; interrelationship of dwellings at individual, 
household, community and city levels; formation of settlements and livelihood of inhabitants 
with regards to physical, social, economic and political issues. 
 Involves study visits. 
 
261 535  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย 3(2-2-5)  
 (Contemporary Vernacular Architecture) 
 กระบวนการออกแบบ พัฒนาการ และแนวความคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วม
สมัย 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Design process, developments and concepts in designing contemporary 
vernacular style architecture.  
 Involves study visits. 
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261 536  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่อการวิจัยสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 (Geographic Information System for Cultural Environment Research)  
 ความหมาย หลักการ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ลักษณะ
ของขอมูล ทางภูมิศาสตร โครงสรางระบบฐานขอมูล การน าเข้า และจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ และขอมูลเชิง
คุณลักษณะ การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตามเงื่อนไข การจัดท าแผนที่ และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมเขียนแบบ และโปรแกรมกราฟฟิคเพื่อการจัดท าแผนที่ การสัมผัสระยะไกล เพื่อการแปลความหมาย 
และการวิจัยทางสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
 Definitions and principles of Geographic Information System; framework for data 
analysis; database structure, data input, collecting and filing spatial data and attribute data; 
analyzing geographic information according to set criteria; mapping and using computer-graphic 
programs to produce maps; use of    Remote Sensing for making interpretations and conducting 
research on cultural environment.  
 
261 710 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1  3(2-2-5) 
 (Seminar in Architectural Theory I) 
 เงื่อนไข : ศึกษาโดยไมน่ับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
 การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ และการทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม  
 Inquiry using information technology; presentation and discussion of topics 
studied as well as literature reviews concerning architectural theories and concepts. 
 
261 711 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2  3(2-2-5) 
 (Seminar in Architectural Theory II) 
 เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
 วิชาบังคับก่อน: 261 710 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1 
 การค้นคว้าขั้นสูง การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ และการ
ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม  
 Inquiry using advanced information technology ; presentation and discussion of 
topics studied as well as literature reviews concerning architectural theories and concepts.  
 
261 712 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1  3(2-2-5)  
 (Architectural Theory I) 
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม ในประวัติศาสตร์ตะวันตกตั้งแต่ยุค
กรีกมาจนถึงยุคนีโอคลาสสิค เปรียบเทียบกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย  
 Architectural theories and concepts from Greek to Neoclassic period; comparing 
architectural designs of each period.  
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261 713 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5)  
 (Architectural Theory II) 
       วิชาบังคับก่อน: 261 712 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1 
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม ในประวัติศาสตร์ตะวันตกตั้งแต่ยุค 
นีโอคลาสสิคมาจนถึงยุคปัจจุบัน เปรียบเทียบกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย  
 Architectural theories and concepts from Neoclassic to Contemporary period; 
comparing architectural designs in each period.  
 
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental Conservation  I)  
 เงื่อนไข : ศึกษาโดยไมน่ับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
 การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ และการทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  
 Inquiry using information technology ; presentation and discussion of topics 
studied as well as literature reviews in architectural energy conservation.  
 
261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 2 3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental Conservation  II)  
 เงื่อนไข : ศึกษาโดยไมน่ับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
 วิชาบังคับก่อน: 261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและสภาพแวดล้อม  1 
 การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ และการทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  
 Inquiry using information technology; presentation and discussion of topics 
studied as well as literature reviews in architectural energy conservation.  
 
261 716 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Advanced Research in Architecture and  Environment)  
 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม การจัดท าร่างโครงการวิจัย การใช้
เทคโนโลยสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การเรียบเรียง 
และเขียนบทความทางวิชาการ เทคนิคการน าเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัย การจัดท ารายงานเพื่อการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
 Preparing research proposal; use of information technology for gathering, 
processing and analyzing data; writing reports and articles; techniques for presentation and 
discussion of findings and results; preparing papers and articles for publication in journals and 
international journals. 
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261 717 สถิติเพื่อการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Statistics for Architectural Research) 
 แนวคิดเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัยทางสถาปัตยกรรม การก าหนดตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน 
การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพรรณาส าหรับการวิจัย สถิติอนุมาน
ส าหรับการวิจัย การเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแปรความหมายข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย  
 Using statistics in architectural research; variables and assumptions; designing a 
research; data collection and analysis; descriptive statistics; inference statistics; choosing 
appropriate test for architectural research; analysis and interpretation of data; application of 
statistical software package. 
 
261 720 วิทยานพินธ์   มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 การศึกษารายบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบของ
การวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  
 Individual research on a topic relating to architecture and environment carried 
out systematically to produce new knowledge under the supervision of a thesis supervisor.  
  
261 721 วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 การศึกษารายบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบของ
การวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  
 Individual research on a topic relating to architecture and environment carried 
out systematically to produce new knowledge under the supervision of a thesis supervisor. 
 
261 722 วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 การศึกษารายบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบของ
การวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  
 Individual research on a topic relating to architecture and environment carried 
out systematically to produce new knowledge under the supervision of a thesis supervisor.  
 
 


