
หลักสูตร 
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา 141 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร  
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดมีีสุข ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หนวยกิต 
- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา   5 หนวยกิต 
- กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา          105 หนวยกิต 
- วิชาแกน      23 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะบังคับ  76 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
4) การฝกงาน ไมนอยกวา 270 ช่ัวโมง (ไมนับรวมหนวยกิต) 

  รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา    30   หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

        (Physical Education Activities) 
     และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมสีุข 

- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ     ไมนอยกวา 3  หนวยกิต 
 ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 
- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร                              13  หนวยกิต 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ                                                        9( -  - ) 

 (English) 
 วิชาภาษาไทย 3( -  - ) 
 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( -  - ) 

- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก          ไมนอยกวา        5 หนวยกิต 
   01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

         (Knowledge of the Land) 
และใหนิสติเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

- กลุมวิชาสุนทรียศาสตร                 ไมนอยกวา         6 หนวยกิต 
     ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา  6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม) หลักสูตรปรับปรุง 2564



 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา 105 หนวยกิต 

-วิชาแกน         23 หนวยกิต 

012471111 ปฏิบัติการออกแบบเชิงนิเวศ I      4(0-8-4) 
  (Eco Design Studio I) 

  01247112  ปฏิบัติการออกแบบเชิงนิเวศ II     4(0-8-4) 
  (Eco Design Studio II) 

01247131  ฟสิกสของโครงสรางและความแข็งแกรงของวัสดุ      2(1-3-4) 
   (Physic of Structure and Strength of Materials) 
01247141    มูลฐานการออกแบบเชิงนิเวศ      2(2-0-4) 
   (Eco Design Fundamental) 

  01247231  คณิตศาสตรในระบบโครงสรางอาคาร     3(2-3-6) 
   (Mathematics in Building Structural Systems) 

 01247242  การออกแบบและการจำลองแสง     2(2-0-4) 
  (Lighting Design and Simulation) 

 01247243  การออกแบบเชิงความรอนและเสยีง     2(2-0-4) 
   (Thermal and Acoustic Design) 
01401161    ชีววิทยาสีเขียวเพ่ือการออกแบบสถาปตยกรรม    2(2-0-4) 
   (Green Biology for Architectural Design) 
01442281 วัสดุศาสตรเพ่ือการออกแบบสถาปตยกรรม    2(2-0-4) 

  (Materials Science for Architectural Design) 
 

- วิชาเฉพาะบังคับ        76 หนวยกิต 

  01247113 การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปตยกรรม    2(1-3-4) 
(Architectural Drawing and Presentation) 

  01247114 การนำเสนอผลงานสถาปตยกรรม     2(1-3-4) 
(Architectural Presentation) 

01247115 ประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานมนุษยและงานสถาปตยกรรม   2(2-0-4) 
(History of Human Settlement and Architecture) 

01247121**  มูลฐานเทคโนโลยีทางอาคาร      2(1-3-4) 
  (Fundamental of Building Technology) 

01247122**  เทคโนโลยีทางอาคารสำหรับอาคารขนาดเล็ก    2(1-3-4) 
  (Building Technology for Small-Scale Building) 

01247142  สถาปตยกรรมยั่งยืนเบ้ืองตน      2(2-0-4) 
    (Introduction to Sustainable Architecture) 

01247211  ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยัง่ยืน I    4(0-8-4) 
    (Sustainable Architecture Design Studio I) 

01247212 ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยัง่ยืน II    4(0-8-4) 
    (Sustainable Architecture Design Studio II) 

012472132 เกณฑในการออกแบบสถาปตยกรรม     2(2-0-4) 
    (Architectural Design Criteria) 

 
  
 
 
** รายวิชาปรับปรุง 



01247214  สถาปตยกรรมภายในเบ้ืองตน      2(1-3-4) 
    (Introduction to Interior Architecture) 

01247221**3 เทคโนโลยีทางอาคารสำหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็ก   2(1-3-4) 
    (Building Technology for Small-Scale Public Building) 

01247222** เทคโนโลยีทางอาคารสำหรับอาคารสาธารณะขนาดกลาง   2(1-3-4) 
    (Building Technology for Medium-Scale Public Building) 

01247223  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสถาปตยกรรมเพ่ือการนำเสนอแบบ  2(1-2-3) 
    (Computer Application in Architecture for presentation) 

   01247241  การออกแบบเพ่ือตอบสนองสภาพแวดลอม    2(2-0-4) 
    (Environmentally Responsive Design) 

01247311  ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน III    4(0-8-4) 
    (Sustainable Architecture Design Studio III) 

01247312  ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยัง่ยืน IV    4(0-8-4) 
    (Sustainable Architecture Design Studio IV) 

01247313  ภูมิสถาปตยกรรมเบ้ืองตน      2(2-0-4) 
    (Introduction to Landscape Architecture) 

01247321**  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารสำหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ 2(1-3-4) 
    (Building Innovation and Technology for Large-Scale Public Building) 

01247322**  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารสำหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญพิเศษ  2(1-3-4) 
    (Building Innovation and Technology for Extra-Large-Scale Public Building) 

01247331 การประมาณราคา       2(1-2-3) 
   (Cost Estimation) 

01247341**  การออกแบบอาคารใชพลังงานเปนศูนย     3(3-0-6) 
   (Zero Energy Building Design) 

01247342**  การประเมินอาคารเขียว      3(3-0-6) 
   (Green Building Assessment) 

01247411  ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน V    4(0-8-4) 
   (Sustainable Architectural Design Studio V) 

01247421**  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารสำหรับอาคารสูง   2(1-3-4) 
   (Building Innovation and Technology for High-Rise Building) 

01247441  การวางผังเมืองอยางยั่งยืน      2(2-0-4) 
   (Sustainable Urban Planning) 

01247442  การพัฒนาอสังหารมิทรัพยสีเขียว     2(1-3-4) 
   (Green Real Estate Development) 

01247451   ปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรมยัง่ยืน                2(2-0-4) 
   (Professional Practice in Sustainable Architecture) 

01247495 การเตรียมโครงงานสถาปตยกรรมยั่งยืน     2(1-2-3) 
   (Sustainable Architecture Project Preparation) 

01247497** สัมมนาทางสถาปตยกรรมยั่งยืน     2(2-0-4) 
   (Seminar in Sustainable Architecture) 

01247499  โครงงานสถาปตยกรรมยั่งยืน      6(0-12-6)
   (Sustainable Architecture Project) 

 
 

 

 
 

** รายวิชาปรับปรุง 



- วิชาเฉพาะเลือก       ไมนอยกวา     6 หนวยกิต  
 ใหเลือกเรียนวิชาไมนอยกวา  6 หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาดังตอไปน้ี 

  01240223 ปฏิบัติการออกแบบและกอสราง     3(0-6-3) 
    (Studio in Design and Build)  

01247314* ปฏิบัติการสถาปตยกรรมยั่งยืน     3(2-3-6) 
(Sustainable Architecture Workshop) 

01247323**  คอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมและแบบจำลองสารสนเทศทางอาคาร 3(2-2-5) 
    (Computer-Aided Engineering and Building Information Modeling) 

01247324** คอมพิวเตอรชวยออกแบบทางสถาปตยกรรมและแบบจำลองสารสนเทศทาง 3(2-2-5)  
อาคาร         
(Computer-Aided Design in Arcitectural and Building Information Modeling) 

01247332** การสำรวจกอสราง       3(3-0-6)  
  (Construction Survey) 

  01247334* นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบตึกระฟา    3(2-2-5) 
  (Innovation and Technology for Tall Building Design) 

01247343**4  วัสดุและเปลือกอาคาร      3(3-0-6) 
   (Building Materials and Enclosures) 

01247344** แสงธรรมชาติในสถาปตยกรรม     3(3-0-6) 
   (Daylight in Architecture) 

01247347** การวางผังโครงสรางพ้ืนฐานเมือง     3(3-0-6)  
  (Urban Infrastructure Planning) 

01247348** นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสำหรับอาคารเขียว   3(2-2-5)  
  (Appropriate Technology for Green Building) 

01247351**  การบริหารงานกอสรางและทรัพยากรอาคาร    3(3-0-6) 
    (Construction and Facility Management) 

  01247496* 5 เรื่องเฉพาะทางสถาปตยกรรมยั่งยนื             3 
    (Selected Topics in Sustainable Architecture) 
  01247498* ปญหาพิเศษ               3 
    (Special Problems) 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
4) การฝกงาน                            ไมนอยกวา  270 ชั่วโมง (ไมนับรวมหนวยกิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
*รายวิชาเปดใหม 
**รายวิชาปรับปรุง  
 



คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชาในหลักสูตร 

- รายวิชาในหลักสูตร 
01247111 ปฏิบัติการออกแบบเชิงนิเวศ I      4(0-8-4) 

(Eco Design Studio I) 
ปฏิบัติการออกแบบองคประกอบศิลปเพื่อความยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม การรวบรวมขอมูลเพื่อการ

วิเคราะห  แกปญหาและสรางองคความรู การคิดอยางมีตรรกะ ความสัมพันธระหวางผลลัพธทางกายภาพกับตรรกะหรือ
ปรัชญาท่ีอยูเบ้ืองหลัง  

Practice of art elemental design for sustainability with environmental considerations. Data 
collection for analysis, problem solving and knowledge creation. Logical thinking. Relationship between 
physical output and logic or philosophy behind.   

 
01247112  ปฏิบัติการออกแบบเชิงนิเวศ II     4(0-8-4) 

  (Eco Design Studio II) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247111 

ปฏิบัติการออกแบบอาคารเพ่ือตอบสนองตอความตองการมนุษยและสภาพแวดลอม การออกแบบอาคารขนาด
เล็กและอาคารพักอาศัยที่สนองประโยชนใชสอยโครงสรางและความสวยงามโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากร การออกแบบเพ่ือทุกคน 

Practice of Architectural design to respond to human needs as well as environment. Small-
scale and residential building design that serves functional, structural and aesthetic needs with 
consideration of energy and resource efficiency.  Universal design. 

 
  01247113 การเขียนแบบและแสดงแบบทางสถาปตยกรรม    2(1-3-4) 

(Architectural Drawing and Presentation) 
การเขียนแบบทางสถาปตยกรรมโดยใชเครื่องมือเขียนแบบเพ่ือการแสดงแบบ การเขียนภาพฉาย และภาพสัมม

เรขา 2 มิติและ 3 มิติ การเขียนแบบทัศนียภาพภายในและภายนอก และการใหแสงเงาในการเขียนแบบสถาปตยกรรม 
Architectural drawing using drawing aid instrument for architectural presentation. 2D and 3D 

orthographic projection and axonometric drawings. Interior and exterior perspective drawings. Shading 
and shadowing in architectural drawings. 

 
  01247114 การนำเสนอผลงานสถาปตยกรรม     2(1-3-4) 

(Architectural Presentation) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247113 

การวาดภาพลายเสน องคประกอบทางสถาปตยกรรม การวาดวัตถุและสถาปตยกรรม เทคนิคการใหแสงเงา 
ดวยสื่อและอุปกรณท่ีหลากหลาย เชน ดินสอ ปากกา และสี 

Line drawing. Architectural composition. Drawing objects and architecture. Shading and 
shadowing techniques using various media and tools such as pencils, pen and colors. 

 

012471156 ประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานมนุษยและงานสถาปตยกรรม   2(2-0-4) 
(History of Human Settlement and Architecture) 

ประวัติศาสตรการตั้งถิ ่นฐานของมนุษย การออกแบบและกอสรางสถาปตยกรรมตามแหลงอารยธรรมท่ี
หลากหลาย ในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร จนถึงยุคการเขาสูความเปนสมัยใหม เงื่อนไข
ทางประวัติศาสตรดานปรัชญา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิถีชีวิต ประเพณี คติความเชื่อ ศาสนา สภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การประยุกตแนวคิดทางประวัติศาสตรในงานสถาปตยกรรมปจจุบัน การศึกษานอกสถานท่ี 

 
 



History of human settlement Design and construction of architecture in various civilizations of 
the East and the West, from prehistoric era to modernization era.; Historical conditions in philosophy, 
economics, society, politics, ways of life, traditions, beliefs, religious, environment, and natural 
resources. Applications of historical concepts in current architectural works. Field trip required.  

 

01247121**  มูลฐานเทคโนโลยีทางอาคาร      2(1-3-4)  
  (Fundamental Building Technology) 

สวนประกอบของอาคารไม รอยตอของโครงสรางไม โครงสรางอาคารไม วัสดุและการกอสรางทางสถาปตยกรรม 

ระบบไฟฟาและสุขาภิบาลของอาคารไม การสรางสรรคนวัตกรรมอาคารไม ปฏิบัติการเขียนแบบทางสถาปตยกรรม มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

Various components of wooden buildings.  Joints of wooden structures.  Wooden building 
structure. Architectural materials and construction. Electrical and sanitary systems of wooden buildings. 
The innovation of wooden buildings. Practice wooden building construction drawing and specification. 
Field trip required. 

 
01247122**  เทคโนโลยีทางอาคารสำหรับอาคารขนาดเล็ก    2(1-3-4)  

  (Building Technology for Small-Scale Building) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 001247121 

สวนประกอบของอาคารคอนกรีตขนาดเล็ก วัสดุและการกอสรางทางสถาปตยกรรม โครงสรางคอนกรีตเสริม

เหล็ก ระบบไฟฟาและสุขาภิบาลของอาคารคอนกรีต ระบบการกอสรางสำเร็จรูป ปฏิบัติการเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

     Various components of small concrete buildings.  Architectural materials and construction. 
Reinforced concrete structure.  Electrical and sanitary systems of concrete buildings. Prefabricated 
construction system. Practice concrete building construction drawing and specification. Field trip 
required. 

 
01247131  ฟสิกสของโครงสรางและความแข็งแกรงของวัสดุ      2(1-3-4) 
   (Physic of Structure and Strength of Materials) 
หลักการพ้ืนฐานฟสิกสของโครงสราง ชนิดและประสิทธิภาพของโครงสราง ความแกรงของวัสดุ ความสัมพันธ

ของความเคนความเครียด กลศาสตรการวิบัติของวัสดุ การเปลี่ยนรปูของวัสดุภายใตเง่ือนไขภาระกระทำ การวิเคราะห
โครงสรางชนิดดีเทอรมิเนท ปฏิบัติการทดลองโครงสราง แนวคิดการพัฒนาวิศวกรรมโครงสรางอยางยั่งยืน 

Basic principles related to physic of structure. Types and efficiency of structure. Strength of 
materials. Stress-strain relationships. Material Fracture mechanics. Deformation of materials under 
loading conditions. Determinate structural analysis. Structural Experiments. Concepts in sustainable 
development of structural engineering. 

 

01247141  มูลฐานการออกแบบเชิงนิเวศ      2(2-0-4) 
    (Eco Design Fundamental) 

หลักการออกแบบที่ใชธรรมชาติเปนตนแบบ องคประกอบและการจัดองคประกอบทางทัศนศิลป 2 และ 3 มิติ 
การออกแบบศิลปประยุกตที่คำนึงถึงสภาพแวดลอม  การลด การใชซ้ำ การนำกลับมาใชใหม นวัตกรรมการเลียนแบบ
ธรรมชาต ิ

Design principles resembling nature, elements and composition in 2D and 3D visual art. 
Environmentally responsive design in applied art. Reduce. Reuse. Recycle. Biomimicry. 

 
 

01247142  สถาปตยกรรมยั่งยืนเบ้ืองตน      2(2-0-4) 
    (Introduction to Sustainable Architecture) 



มูลฐานการออกแบบอาคารเพื่อตอบสนองตอความตองการมนุษยและสภาพแวดลอม  ความสัมพันธของ
สถาปตยกรรมและสภาพแวดลอมท่ีมีมาแตแรกเริ่มในสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน จนถึงปจจุบัน  ตรรกะในสถาปตยกรรมยั่งยืน  
หลักการเบ้ืองตนของการประหยัดพลังงานและทรัพยากร  การใชพลังงานทดแทนและวัสดุทองถ่ิน  กรณีศึกษา 

Fundamental architectural design that responds to human needs as well as environment. 
Relationship between architecture and environment since the early age of vernacular architecture till 
today. Logic in sustainable architecture. Basic principals of energy and resource efficiency. Use of 
renewable energy and local materials. Case studies. 

 
01247211  ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน I    4(0-8-4) 

    (Sustainable Architecture Design Studio I) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247112 

ปฏิบัติการ กระบวนการ เกณฑและแนวความคิด เทคนิคในการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืนขนาดเล็กที่พึ่งพา
ตนเองได การออกแบบสถาปตยกรรมในเขตรอนช้ืน 

Practices, processes, criteria and concepts, techniques for sustainable small scale architectural 
design. Architectectural design for tropical climate. 

 
01247212  ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยัง่ยืน II    4(0-8-4) 

    (Sustainable Architecture Design Studio II) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247211 

ปฏิบัติการ กระบวนการ เกณฑและแนวความคิด เทคนิคในการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืนขนาดกลางท่ี

พ่ึงพาตนเองได การออกแบบแสงในงานสถาปตยกรรม การออกแบบเชิงความรอนและเสียง  

Practices, processes, criteria and concepts, techniques for sustainable medium scale 
architectural design. Lighting design in architecture. Thermal and acoustic design. 

 

01247213  เกณฑในการออกแบบสถาปตยกรรม     2(2-0-4) 
    (Architectural Design Criteria) 

อิทธิพล แนวความคิด ปรัชญาในการออกแบบสถาปตยกรรม เกณฑที ่ใชเปนแนวทางในการออกแบบ
สถาปตยกรรม ตั้งแตศตวรรษท่ี 19 จนถึงปจจุบัน การศึกษาและเปรียบเทียบทฤษฎีของสถาปนิกรวมสมัย พัฒนาการของ
แนวความคิดและแนวโนมของสถาปตยกรรมปจจุบันสูอนาคต แนวความคิดพ้ืนฐานในการออกแบบสถาปตยกรรมเขียว 

Influences, concepts, philosophy in architectural design. Criteria for guidelines in architectural 
design from 19th century to present. Study and comparison of contemporary architects. Development 
of concepts and trends of present architecture towards future architecture. Basic concept in designing 
green architecture. 

 

01247214 สถาปตยกรรมภายในเบ้ืองตน      2(1-3-4) 
    (Introduction to Interior Architecture) 
   ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน รวมทั้งการวิเคราะหเชิงพื ้นที ่เพื ่อการ

ออกแบบท่ีสอดคลองกับประโยชนใชสอย ปฏิบัติการออกแบบ การนำเสนอผลงาน และการเขียนแบบทางสถาปตยกรรม
สำหรับงานออกแบบสถาปตยกรรมภายในอาคารพักอาศัย 

   Theories, concepts and interior architecture design principles including spatial analysis for 
functional design. Design practice, presentation, and drafting for interior architectural design in residential 
buildings. 

 

01247221**  เทคโนโลยีทางอาคารสำหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็ก   2(1-3-4)  
    (Building Technology for Small-Scale Public Building) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247122 



โครงสรางเหล็กและคอนกรีตเสรมิเหล็ก งานระบบไฟฟาและสุขาภิบาลของอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 
ปฏิบัติการเขียนแบบทางสถาปตยกรรมและกำหนดรายละเอียดงานระบบและวัสดุประกอบอาคารสาธารณะขนาดเล็ก มี
การศึกษานอกสถานท่ี 

Steel and reinforced concrete structure. Electrical and sanitary systems of small-scale public 
buildings. Small- scale public building system and material drafting and specification. Field trip 
required. 

 
01247222**  เทคโนโลยีทางอาคารสำหรับอาคารสาธารณะขนาดกลาง   2(1-3-4)  

    (Building Technology for Medium-Scale Public Building) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247221 

โครงสรางเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก งานระบบประกอบอาคารสาธารณะขนาดกลาง ปฏิบัติการเขียนแบบ

และกำหนดรายละเอียดงานระบบและวัสดุประกอบอาคารสาธารณะขนาดกลาง มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Steel and reinforced concrete structure. Building system for medium-scale public buildings. 
Practice of drafting and specification for medium- scale public building system and material. Field trip 
required. 

 
01247223  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสถาปตยกรรมเพ่ือการนำเสนอแบบ  2(1-2-3) 

    (Computer Application in Architecture for Presentation) 
ทฤษฎีการนำเสนอแบบ ทางสถาปตยกรรมโดยการประยุกตคอมพิวเตอร การเขียนแบบกอสรางดวย

คอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง   การเขียนแบบตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
Theory in architectural presentation with computer application. Construction drawing with 

computer efficiently and correctly.  Construction drawing according to building codes. 
 

01247231  คณิตศาสตรในระบบโครงสรางอาคาร      3(2-3-6) 
    (Mathematics in Building Structural Systems) 

ฟงกชั่น อนุพันธและการอินทิเกรต การหาคำตอบระบบสมการเชิงเสนดวยวิธีจาโคบี้ (Jacobi) และการจำกัด
แบบเกาส (Gaussian Elimination) การหารากของสมการไรเชิงเสนโดยวิธีแบงครึ่งชวง (Bisection Method) ระเบียบ
วิธีนิวตัน-ราฟสัน (Newton-Raphson) และการประยุกตใชในการออกแบบโครงสราง การวิเคราะหโครงสราง น้ำหนัก
บรรทุกแนวราบและแนวดิ่ง กลไกการถายแรง น้ำหนักบรรทุกเยื้องศูนย โครงสรางโคง ระบบโครงสรางผนังโครงแข็ง การ
วิเคราะหโครงขอแข็งโดยประมาณเมื่อรับน้ำหนักแนวราบและแนวดิ่ง การโกงตัวดานขาง กรณีศึกษา 

Function derivation and Integration. Root finding of linear equation system. Jacobi Method and 
Gaussian Elimination. Root of nonlinear equation by Bisection Method. Newton-Raphson Method. 
Applications for structural design processes. Structural Analysis. Vertical and Horizontal loads. Loads 
transfer mechanisms. Eccentricity of applied loads. Curved structures. Wall subsystems. Rigid frames. 
Approximate analysis of a frame subjected to vertical and horizontal loads. Lateral deflections. Case 
studies. 

 
01247241  การออกแบบเพ่ือตอบสนองสภาพแวดลอม    2(2-0-4) 

    (Environmentally Responsive Design) 
สถาปตยกรรมกับสภาพแวดลอม ภูมิอากาศ การถายเทความรอน สภาวะนาสบาย การปองกันความรอน การ

ออกแบบโดยวิธีธรรมชาติ การใชประโยชนจากพลังงานธรรมชาติ การควบคุมสภาพแวดลอม กรณีศึกษา  
Architecture and environment. Climates. Heat transfer. Thermal comfort. Heat protection. 

Passive design. Natural energy utilization. Environmental control. Case studies. 
 

01247242  การออกแบบและการจำลองแสง     2(2-0-4) 
    (Lighting Design and Simulation) 



ทฤษฎีของแสงทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ หลักการในการออกแบบแสงทั้งในและนอกอาคาร ปจจัย
มนุษยท่ีเก่ียวของกับแสง การคำนวณแสงประดิษฐและแสงธรรมชาติ การจำลองโดยใชคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบแสง 
กรณีศึกษา 

Theories in lighting both daylight and artificial light. Principles in lighting design both for interior 
and exterior. Human factors in lighting. Lighting calculation in daylight and artificial light. Computer 
simulation for lighting design. Case studies. 

 
01247243  การออกแบบเชิงความรอนและเสยีง     2(2-0-4) 

    (Thermal and Acoustic Design) 
สภาวะแวดลอมเชิงความรอนและประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืน ฟสิกสเชิงความรอน กระบวนการถายเทความ

รอน สภาวะนาสบายและไซโคเมตริก พฤติกรรมเชิงความรอนของอาคาร การออกแบบโดยพ่ึงพาธรรมชาติและระบบทาง
กล ปรากฏการณเกาะความรอนและผลตอความสบายและการออกแบบในระดับอาคารและเมือง กลไกการไดยิน การ
สงผานของเสียง การออกแบบเสียงและการควบคุมเสียงรบกวนในอาคารและสภาพแวดลอม การออกแบบอาคารแบบ
องครวม 

Thermal environment and sustainable development issues. Physics of heat. Heat transfer 
processes. Thermal comfort and Psychometrics. Thermal behavior of buildings. Passive and active 
design. Urban Heat Island and its effects on comfort and design at building and city levels. Hearing 
mechanism. Transmission of sound. Acoustic design and noise control in building and environment. 
Whole building design. 
 

01247311  ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน III    4(0-8-4) 
    (Sustainable Architecture Design Studio III) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247212 
ปฏิบัติการ กระบวนการ เกณฑและแนวความคิด เทคนิคในการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืนขนาดใหญที่พึ่งพา

ตนเองได การออกแบบอาคารใชพลังงานเปนศูนย การประเมินการใชพลังงานและความคุ มทุนในการออกแบบ

สถาปตยกรรมโดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย 

Practices, processes, criteria and concepts, techniques for sustainable large scale architectural 
design. Zero energy building design. Building energy and cost-effective analysis in architectural design 
using various tools.  

 
01247312  ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน IV    4(0-8-4) 

    (Sustainable Architecture Design Studio IV) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247311 

ปฏิบัติการ กระบวนการ เกณฑและแนวความคิด เทคนิคในการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืนชวงกวางขนาดใหญ

พิเศษ การออกแบบตามเกณฑการประเมินอาคารเขียว การประเมินวัฏจักรชีวิตของอาคาร 

Practices, processes, criteria and concepts, techniques for sustainable extra-large scale and long 
span architectural design. Design for green building assessment. Building life cycle analysis. 

 
01247313 ภูมิสถาปตยกรรมเบ้ืองตน      2(2-0-4) 

    (Introduction to Landscape Architecture) 
ประวัติศาสตรของภูมิสถาปตยกรรม เกณฑขั้นมูลฐานของที่วางและการจัดการที่วางในงานภูมิสถาปตยกรรม 

วัสดุพืชพรรณและการออกแบบ แนวความคิดในงานภูมิสถาปตยกรรม ภูมิทัศนเมือง ภูมิทัศนพ้ืนถ่ิน ภูมิทัศนเชิงนิเวศ 
History of landscape architecture. Fundamental criteria of spaces and spatial organization in 

landscape architecture. Plant material and planting design. Concepts in landscape architecture. Urban 
landscape. Vernacular landscape. Ecological landscape. 
 



01247314*  ปฏิบัติการสถาปตยกรรมยั่งยืน     3(2-3-6) 
    (Sustainable Architecture Workshop) 

ปฏิบัติการและเทคนิคในการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืนตามเกณฑการประเมินอาคารเขียวทั้งในและ

ตางประเทศ มีการศึกษานอกสถานท่ี  

Practices and techniques for sustainable architectural design according to green building 
assessment both inside and outside country. Field trip required. 

 
01247321**  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารสำหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ 2(1-3-4)  

    (Building Innovation and Technology for Large-Scale Public Building) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247222 

งานระบบประกอบอาคารขนาดใหญ การเตรียมพื้นท่ีและการออกแบบประสานระบบอาคารขนาดใหญ วัสดุ

ประกอบอาคารขนาดใหญ ปฏิบัติการเขียนแบบและกำหนดรายละเอียดงานระบบและวัสดุประกอบอาคารขนาดใหญ มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

Large scale building systems. Building system area preparation and integration design for large 
scale building. Large scale building materials. Practice of drafting and specification for large scale 
building system and material. Field trip required. 

 
01247322**  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารสำหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญพิเศษ  2(1-3-4)  

    (Building Innovation and Technology for Extra Large-Scale Public Building) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247321 

โครงสรางชวงกวาง วัสดุประกอบอาคารขนาดใหญพิเศษ การออกแบบประสานระบบและโครงสรางอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ ปฏิบัติการเขียนแบบและการกำหนดรายละเอียดงานระบบโครงสรางและวัสดุประกอบอาคารขนาดใหญ
พิเศษ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Long span structure. Extra-large scale building materials. Extra-large scale building system and 
structural integration design. Extra-large scale building materials. Practice of drafting and specification 
for extra-large scale building system, structure, and materials. Field trip required. 

 
01247323**  คอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมและแบบจำลองสารสนเทศทางอาคาร 3(2-2-5) 

   (Computer-Aided Engineering and Building Information Modeling) 
แนวความคิดในการประยุกตคอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงวิศวกรรมในงานระบบโครงสรางและวิศวกรรม 

ระบบแรงกระทำ แบบจำลองไฟไนตเอลิเมนต การออกแบบเชิงพารามิเตอรของโครงสราง การวิเคราะหคาเหมาะท่ีสดุ 
การประยุกตแบบจำลองสารสนเทศทางวิศวกรรม แนวความคดิดานการกอสรางแบบไรสวนเกินและความยั่งยืนทาง
วิศวกรรม 

Concepts in application of Computer-Aided Engineering (CAE) in structural system and 
engineering, building system, loading system, finite element modeling, parametric design of structure,  
optimization, application of engineering Building Information Modeling (BIM), concept in lean 
construction and sustainable engineering. 

 
01247324**      คอมพิวเตอรชวยออกแบบทางสถาปตยกรรมและแบบจำลองสารสนเทศ 3(2-2-5)  

    ทางอาคาร 
(Computer-Aided Design in Arcitectural and Building Information Modeling) 

แนวความคิดการใชงานคอมพิวเตอรในการออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อสรางความคิดและการเสริมสราง
ความคิดทางการออกแบบดวยคอมพิวเตอรชั้นสูง การใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหม ระบบคอมพิวเตอรชวย
ออกแบบ (ซีเอดีดี) และ แบบจำลองสารสนเทศทางอาคาร (บีไอเอ็ม) สำหรับการออกแบบสถาปตยกรรม เพ่ือชวยสราง
สภาวะจำลองอาคารความเสมือนจริง วัสดุ แสง-เงา กรณีศึกษาและการประยุกต 



Concepts of computer applications in architecture design for idea creation and strengthening 
the concept of computer for advance design. Modern computer technology utilization. Computer-aid 
design (CADD) and Building Information Modeling (BIM) for architectural design, created virtual reality 
building for design, material and Lighting and shadow. Case studies and applications. 

 
01247331  การประมาณราคา       2(1-2-3) 

   (Cost Estimation) 
ทฤษฎีของการประมาณราคา การสำรวจปริมาณวัสดุกอสรางเพ่ือการประมาณราคา การประยุกตคอมพิวเตอร

ในการประมาณราคา 
Theory of cost estimation. Quantity survey of construction materials for cost estimation. 

Computer application for cost estimation. 
 
01247332**  การสำรวจกอสราง       3(2-2-5) 

  (Construction Survey) 
การสำรวจการกอสรางเบ้ืองตน หลักการและแนวทางปฏิบัติการดานการสำรวจการกอสราง งานระดับ เสนช้ัน

ความสูง งานวงรอบ ระบบพิกัดสำหรับระบบภูมิศาสตร การบันทึกขอมูลสนาม การคำนวณ การบริหารจัดการขอมูล 
แบบรางภูมิประเทศ ระบบขอมูลสารสนเทศเบ้ืองตน (จีไอเอส) และกรณีศึกษา 

Introduction to construction surveying. Principles and practices of construction surveying. 
Leveling. Leveling for contours. Traversing. Grid system of topographic System. Recording survey 
information, calculation, data organization, sketches, introduction to Geographic Information System 
(GIS) case studies. 

 

01247334*  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบตึกระฟา    3(2-2-5) 
  (Innovation and Technology for Tall Building Design) 

พัฒนาการและหลักการออกแบบตึกระฟา นวัตกรรม เทคโนโลยี และกฎหมายที่เกี่ยวของ แนวคิดและการ
ประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การออกแบบตึกระฟาที่ตอบสนองกับสภาพภูมิอากาศ บริบทโดยรอบ 
การอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน      

Development and principles of tall building design. Innovation, technology, and related laws 
and regulations. Concepts and applications of innovation and appropriate technology in tall building 
design that responds to climate, surrounding context, sustainable energy efficiency and environment. 

 

01247341** 7 การออกแบบอาคารใชพลังงานเปนศูนย     3(3-0-6) 
   (Zero Energy Building Design) 

พ้ืนฐานการบูรณาการการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานแบบพ่ึงพาธรรมชาติและแบบพ่ึงพาเครื่องกลอยางมี
ประสิทธิภาพ นวัตกรรมการประหยัดพลังงานในอาคาร การวิเคราะหและการจัดการพลังงานในอาคาร การใชพลังงาน
หมุนเวียนในอาคาร เครื่องมือจำลองพลังงานในอาคาร เศรษฐศาสตรอาคารเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการประหยัด
พลังงานท่ีเหมาะสมกับการลงทุน 

     Basic of efficient passive and active energy conservation design integration. Building energy 
conservation innovations. Building energy analysis and management. Renewable energy in buildings. 
Building energy simulation tools. Building economics for energy efficient measures decision making 
suitable for investment. 

  

 
 



01247342**  การประเมินอาคารเขียว      3(3-0-6) 
   (Green Building Assessment) 

แนวทางการประเมินอาคารเขียว การประเมินอาคารเขียวดานการวางผังอยางยั่งยืน ภูมิทัศนเพื่อการประหยัด
พลังงานและลดปญหาเกาะความรอน การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการรักษาสภาพบรรยากาศโลก การใชน้ำ
อยางมีประสิทธิภาพ การใชวัสดุและทรัพยากร คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาวะภายในอาคาร นวัตกรรม การประเมินวัฏ
จักรชีวิตอาคาร 

Green building assessment approaches. Green building assessment for sustainable site, 
landscape for energy conservation and urban heat island reduction, energy efficient and atmospheric 
preservation, water efficiency, materials and resources, indoor environmental quality and wellbeing, 
innovation. Building life cycle assessment. 

 
01247343** วัสดุและเปลือกอาคาร      3(3-0-6) 

   (Building Materials and Enclosures) 
วิวัฒนาการของวัสดุและเปลือกอาคาร ลักษณะเฉพาะของวัสดุอาคารสำหรับองคประกอบอาคารแบบทึบและ

โปรงใส เกณฑการออกแบบเปลือกอาคารรวมสมัย ความสัมพันธระหวางเปลือกอาคาร โครงสราง และระบบควบคุม
สภาพแวดลอม การประยุกตวัสดุสำหรับเปลือกอาคาร เทคโนโลยีทางวัสดุและการออกแบบเปลือกอาคาร วัฏจักรชีวิต
ของวัสดุและการกอสราง สมรรถนะอาคารและการวิเคราะห     

Evolution of materials and enclosures. Characteristics of building materials for opaque and 
transparent building components. Contemporary envelope design criteria. The relationship between 
building envelope, structure, and environmental control systems. Application of materials for building 
enclosures. Material technologies and building enclosure design. Life cycle of material and 
construction. Building performance and analysis. 

 
01247344**  แสงธรรมชาติในสถาปตยกรรม     3(3-0-6) 

   (Daylight in Architecture) 
ทฤษฎีและมูลฐานของแสงธรรมชาติ หลักการและกระบวนการในการออกแบบแสงธรรมชาติ เทคนิคการนำ

แสงธรรมชาติเขามาในอาคาร แสงธรรมชาติและสุขภาวะ แสงธรรมชาติและผูสูงอายุ การสรางแบบจำลองและการจำลอง
ทางคอมพิวเตอรเพ่ือทดสอบแสงธรรมชาติ กรณีศึกษา 

Theory and fundamental in daylight. Principles and processes in daylighting design. Daylighting 
technique into architecture. Daylight and well-being. Daylight and elderly. Modelling and computer 
simulation for testing daylighting design. Case studies. 

 
01247347** การวางผังโครงสรางพ้ืนฐานเมือง     3(3-0-6)  

  (Urban Infrastructure Planning) 
ความหมายและประเภทของโครงสรางพื้นฐานเมือง วิวัฒนาการโครงสรางพื้นฐานเมือง โครงสรางพื้นฐานเมือง

และ SDGs การวางแผนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเมือง การวางแผนการขนสงท่ียั่งยืนในเมือง การขนสงทาง
ถนน การขนสงทางราง การขนสงทางน้ำ การวางแผนการขนสงแบบไมใชเครื่องยนต การตรวจสอบการเดิน จุดเสี่ยง
อันตรายและการยับยั้งการจราจร การประปา การปองกันน้ำทวม การจัดการน้ำฝนโดยใชโครงสรางพื้นฐานสีเขียว การ
บำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การออกแบบสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเมือง การวางผังโครงสรางพื้นฐาน
เมืองตามมาตรฐานการออกแบบชุมชนเขียว การหาเงินทุนเพ่ือกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

Meaning and types of infrastructure. Evolution of urban infrastructure. Importance. Urban 
infrastructure and SDGs. Urban infrastructure and utilities planning. Sustainable urban transportation 
development. Road transportation. Rail transportation. Water transportation. Non-motorized 
transportation planning. Walk audit. Hiyari-Hatto and traffic calming. Water supply. Flood prevention. 
Storm water management using Green infrastructure. Waste water treatment. Solid waste management. 
Designing urban green spaces and parks. Urban infrastructure planning in LEED-ND. Investment funding 
for construction of infrastructure and utilities. 



 
01247348** นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสำหรับอาคารเขียว                   3(2-2-5)  

  (Innovation and Appropriate Technology for Green Building) 
การศึกษาและคนควานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยและเครื่องมือที่เกี่ยวของ 

กรณีศึกษา แนวความคิดในการพัฒนาหรือการประยุกตใชนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
Study and research of innovation and appropriate technology. Principles, theories, related 

research and tools. Case studies, concepts for developing or applying innovations or appropriate 
technology. 

 

01247351** 8 การบริหารงานกอสรางและทรัพยากรอาคาร    3(3-0-6) 
   (Construction and Facility Management) 

หลักการและกระบวนการบริหารงานกอสรางและทรัพยากรอาคารสำหรับอาคารเขียว การจัดการองคกร การ
วางแผนกอสรางและจัดการทรัพยากรอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมตนทุน การสรางรายไดจากทรัพยากร
อาคาร การจัดการคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการระบบงานบริการและปฏิบัติการอาคาร การประเมินอาคาร
หลังการใชงาน มีการศึกษานอกสถานท่ี  

Principles and processes of construction and facility management for green building. 
Organization management. Construction and facility management planning. Information technology. 
Cost control. Income generation from building facility. Quality management. Environmental 
management. Services and building operation management. Post occupancy evaluation. Field trip 
required. 

 
01247411  ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยัง่ยืน V    4(0-8-4) 

   (Sustainable Architecture Design Studio V) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247312 

กระบวนการออกแบบอาคารสูงที่มีขนาดใหญหรือมีความซับซอน ซึ่งครอบคลุมการคนควาและวิเคราะหขอมูล 
ทฤษฎี กฎหมาย และศาสตรที ่เกี ่ยวของในหลากหลายสาขา การออกแบบทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมท่ี
เกี่ยวของ โดยเนนความคิดสรางสรรค การออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ที่มีความเปนไป
ไดในการกอสราง ตอบสนองตอสภาพภูมิอากาศ มีความสอดคลองกับบริบทของสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม ชุมชุน และ
วัฒนธรรม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Process of design for large or complex high rise buildings including research and analysis of 
data, theories, regulations and other relevant knowledge in various fields. Architectural and related 
engineering design practice with emphasize on creativity.  Sustainable design for energy conservation 
and environment with possibility of construction and responds to climates, environmental context, 
economic, social, community and culture. Field trip required. 

 
01247421**  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารสำหรับอาคารสูง   2(1-3-4) 

   (Building Innovation and Technology for High-Rise Building) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247322 

แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานดานสถาปตยกรรม โครงสราง งานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวของ วัสดุ อุปกรณ
ประกอบอาคาร รายละเอียด การเขียนแบบกอสราง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอาคารสูง มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Concepts and basic theories of high-rise building architectures, structures, related engineering 
systems, materials, building components, various details. Construction drawings. Innovation and 
technology for high-rise buildings. Field trip required. 

 

 
 



01247441  การวางผังเมืองอยางยั่งยืน      2(2-0-4) 
   (Sustainable Urban Planning) 

วิวัฒนาการของการวางผังเมืองและการออกแบบเมือง กระบวนการเปนเมืองและปญหาในพื้นท่ีเมือง หลักการ
และขั ้นตอนการวางผังเมือง การพัฒนาถิ ่นฐานของมนุษยอยางยั ่งยืน การวางแผนการใชที ่ด ิน การขนสง และ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเมือง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม กฎหมายและขอกำหนดดานผังเมืองท่ี
เก่ียวของกับการออกแบบงานสถาปตยกรรม การวางผังท่ีตั้งโครงการ  

Evolution of urban planning and urban design. Urbanization and problems in urban areas. 
Principles and processes of urban planning. Sustainable human settlement development. Urban land 
use, transportation, and infrastructure and utilities planning. Environmental Impact Assessment. Laws 

and regulations in urban planning related to architectural design. Site planning.9 
 

01247442 การพัฒนาอสังหารมิทรัพยสีเขียว     2(1-3-4) 
   (Green Real Estate Development) 

ทัศนะแมบทใหมของการพัฒนาโครงการภายใตแนวคิดการพัฒนาที่ยั ่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวความคิดและมาตรฐานสากลท่ีใชในการพัฒนาโครงการ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ นโยบายและกฎเกณฑ
ดานอสังหาริมทรัพย การวิเคราะหชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม การตลาด การเงิน และการลงทุน มีการศึกษานอก
สถานท่ี 

New paradigm of project development under Sustainable Development concept and 
Sufficiency Economy Philosophy. International concepts and standards used in project development. 
Project feasibility study. Real estate policies and codes. Analysis of community, society and 
environment. Marketing, finance and investment. Field trip required. 

 
01247451  การปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรมยั่งยืน    2(2-0-4) 
  (Professional Practice in Sustainable Architecture) 
ประวัติศาสตรของวิชาชีพสถาปตยกรรมยั่งยืนในประเทศไทย องคกรและสถาบันวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรม

ยั่งยืน จรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติวิชาชีพดานสถาปตยกรรมยั่งยืน มาตรฐานการใหบริการวิชาชีพสถาปตยกรรม
ยั่งยืน แนวทางธุรกิจในการปฏิบัติวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมยั่งยืน 

History of sustainable architectural professions in Thailand. Sustainable architectural 
professional organizations and institutions. Professional ethics and conducts in sustainable architectural 
careers. Standards of sustainable architectural services. Business approaches in sustainable architectural 
professional practice.  

 
01247495 การเตรียมโครงงานสถาปตยกรรมยั่งยืน     2(1-2-3) 
  (Sustainable Architecture Project Preparation) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247312 
ระเบียบวิธีวิจัยและทฤษฎีรวมถึงการรวบรวมขอมูลและทบทวนวรรณกรรม เพ่ือวิเคราะหและสรางรายละเอียด

โครงการ การเสนอโครงงานการคนควาและออกแบบทางสถาปตยกรรมยั่งยืน 
Research methodologies and theories including data collection and literature review to analyse 

and create architectural program.  Presentation of research and design project proposal in sustainable 

architecture.10 
 

  

 
 

 



01247496*  เรื่องเฉพาะทางสถาปตยกรรมยั่งยืน                 3 
 (Selected Topics in Sustainable Architecture)  

เรื่องเฉพาะทางสถาปตยกรรมยั่งยนืในระดับปรญิญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศกึษา 
Selected topics in sustainable architecture at the bachelor’s degree level. Topics are subject 

to change each semester. 
 

01247497** สัมมนาทางสถาปตยกรรมยั่งยืน     2(2-0-4) 
  (Seminar in Sustainable Architecture) 

  การนำเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางดานสถาปตยกรรมยั่งยืนในระดับปริญญาตรี 
Presentation and discussion on interesting topics in sustainable architecture at bachelor degree 

level. 
 
01247498* ปญหาพิเศษ        3 

(Special Problems)  
การศึกษาคนควาทางสถาปตยกรรมยั่งยืนระดับปรญิญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
Study and research in sustainable architceture at the bachelor’s degree level and compile into 

a written report. 
 

01247499  โครงงานสถาปตยกรรมยั่งยืน      6(0-12-6)
              (Sustainable Architecture Project) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01247495 
การออกแบบทางสถาปตยกรรมยั่งยืนโดยบูรณาการงานวิจัยดานนวัตกรรมอาคารเพ่ือสิ่งแวดลอมและศาสตรท่ี

เก่ียวของ 
Sustainable architecture design with integration of research in building innovation for 

environment and other related fields. 
  

- รายวิชาบริการ 
01247102* กลศาสตรโครงสรางในงานสถาปตยกรรม    2(2-0-4) 

(Structural Mechanics in Architecture) 
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสมดุลของโครงสรางภายใตแรงกระทำภายนอก สมรรถนะดานกำลังของโครงสราง 

ความแข็งแกรงของวัสดุ ความสัมพันธของความเคนความเครียด การเสียรูปของวัสดุภายใตแรงกระทำ การวิเคราะห
โครงสรางชนิดดีเทอรมิเนท แนวคิดการพัฒนาวิศวกรรมโครงสรางอยางยั่งยืน 

Fundamental principle related to static equilibrium of structure under external force. Strength 
performance of structures. The strength of materials. Stresses-strain relationships. Deformation of 
materials under loading conditions. Determinate structural analysis. Concepts in sustainable 
development of structural engineering. 

 
01247202* ระบบโครงสรางในงานสถาปตยกรรม     2(2-0-4) 

(Structural System in Architecture) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน:    01247102 

แนวคิดในการออกแบบและเลือกใชระบบโครงสรางในงานสถาปตยกรรม หลักการเกี่ยวกับแรง วัสดุ รูปราง 
และการเสียรูปเนื่องจากแรง การวิเคราะหโครงสรางชนิดอินดีเทอรมิเนท แนวคิดการพัฒนาวิศวกรรมโครงสรางอยาง
ยั่งยืน 

Concepts in designing and selecting structural system in architecture, principles of force, 
materials, shape and deformation caused by loading conditions. Indeterminate structural analysis. 
Concepts in sustainable development of structural systems. 

 



01247303* การออกแบบโครงสรางสำหรับงานสถาปตยกรรม I   2(2-0-4) 
(Structural Design for Architecture I) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน:   01247202 

คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม ทฤษฎีความแข็งแรงของคาน การออกแบบคาน แรงเฉือนของคาน  
การออกแบบพ้ืน การออกแบบบันได การโกงตัวของโครงสราง การออกแบบฐานราก การออกแบบเสา การออกแบบผนัง 
ระยะฝงและรอยตอกอสราง คอนกรีตอัดแรงเบ้ืองตน ระบบวัสดุกอ การออกแบบวัสดุกอ กรณีศึกษา   

Properties of concrete and reinforcing steel. Beam strength theory. Beam design. Shear in 
beams. Slab design. Stair design. Structural deflection. Footing design. Column design. Wall design. 
Anchorage and construction joint. Elementary prestressed concrete. Masonry systems. Masonry design. 
Case studies. 

 
 
รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชานอกหลักสูตร 

01240223 ปฏิบัติการออกแบบและกอสราง     3(0-6-3) 
    (Studio in Design and Build) 

การออกแบบและกอสรางสถาปตยกรรมในพ้ืนท่ีจริง การสำรวจพ้ืนท่ีและรังวัด การทดสอบโครงสรางและวัสดุ 
เพ่ิมพูนทักษะงานชาง พัฒนาการออกแบบและเทคนิคการกอสรางตามประเด็นเฉพาะและวัสดุท่ีเลือกใช 
 Architectural design and construction on site. Site observation and survey. Structure and 
material test. Enhancement of craftsmanship. Design development and building techniques based on 
specific issues and selected material. 
 

01401161    ชีววิทยาสีเขียวเพ่ือการออกแบบสถาปตยกรรม    2(2-0-4) 
   (Green Biology for Architectural Design) 
ความหลากหลายของพืช โครงสรางและการตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอม ธรรมชาติของระบบนิเวศ 

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ กรณีศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของมนุษยตอระบบนิเวศ การนำความรูไปใช
ในการออกแบบท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 Diversity of plants. Structure and response of plants to environment. Nature of ecosystem. 
Relationships bwteen organisms in the ecosystem. Case studies about anthropogenic effects on 
ecosystem. Applications for environmental-friendly design.  
 

01442281 วัสดุศาสตรเพ่ือการออกแบบสถาปตยกรรม    2(2-0-4) 
(Materials Science for Architectural Design) 

หลักการมูลฐานของวัสดุ ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรม การเสื่อมสภาพของวัสดุ 
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการใชวัสดุในงานสถาปตยกรรม การใชวัสดุสำหรับการออกแบบสถาปตยกรรม  

    Fundamental principles of materials. Types and properties of materials related to architecture. 
Degradation of materials. Environmental impacts from using materials in architecture. Materials 
application for architectural design. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


