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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
01247111* ปฏิบัติการออกแบบเชิงนิเวศ I      4(0-8-4) 

(Eco Design Studio I) 
ปฏิบัติการออกแบบองคประกอบศิลปเพ่ือความยั่งยืนโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม การรวบรวมขอมูลเพ่ือการ

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

เล็กและอาคารพักอาศัยท่ีสนองประโยชนใชสอยโครงสรางและความสวยงามโดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงานและ
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. 
 

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

ประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของมนุษย การออกแบบและกอสรางสถาปตยกรรมตามแหลงอารยธรรมท่ี
หลากหลาย ในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร จนถึงยุคการเขาสูความเปนสมัยใหม เง่ือนไข
ทางประวัติศาสตรดานปรัชญา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิถีชีวิต ประเพณี คติความเช่ือ 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, 
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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      3(2-3-6) 
  (Fundamental Building Technology) 

โครงสรางไมและไมไผ สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ปฏิบัติการเขียนแบบทางสถาปตยกรรมและกําหนดรายละเอียด

ประกอบโครงสรางไมและไมไผ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Wood and bamboo structure. Vernacular architecture. Practice of architectural drafting and 
specification for wood and bamboo. Field trip required. 

 

01247122*  เทคโนโลยีทางอาคารสําหรับอาคารขนาดเล็ก    3(2-3-6) 
  (Building Technology for Small-Scale Building) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน 001247121 
พ้ืนฐานทางโครงสราง งานระบบและวัสดุประกอบอาคารขนาดเล็ก ปฏิบัติการเขียนแบบทางสถาปตยกรรมและ

กําหนดรายละเอียดงานระบบและวัสดุประกอบอาคารขนาดเล็ก มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Structural basics, building systems and materials for small-scale building. Practice of small scale 
building system and material drafting and specification. Field trip required. 

 

01247131*  ฟสิกสของโครงสรางและความแข็งแกรงของวัสดุ    2(1-3-5) 
    (Physic of Structure and Strength of Materials) 

หลักการพ้ืนฐานฟสิกสของโครงสราง ชนิดและประสิทธิภาพของโครงสราง ความแกรงของวัสดุความสมัพันธ
ของความเคนความเครียด การเสยีรูปกลศาสตร การวิบัติของวัสดุภายใตภาระกระทํา การวิเคราะหโครงสรางชนิดดีเทอร
มิเนท ปฏิบัติการทดลองโครงสราง แนวคิดการพัฒนาวิศวกรรมโครงสรางอยางยั่งยืน 

Basic principles related to physic of structure. Types and efficiency of structure. Strength of 
materials. Stress-strain relationships. 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) 

หลักการออกแบบท่ีใชธรรมชาติเปนตนแบบ องคประกอบและการจัดองคประกอบทางทัศนศิลป 2 และ 3 มิติ 
การออกแบบศิลปประยุกตท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม  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) 

มูลฐานการออกแบบอาคารเพ่ือตอบสนองตอความตองการมนุษยและสภาพแวดลอม  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. 
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01247143*    ชีววิทยาเพ่ือการออกแบบ      2(2-0-4) 
   (Biology for design) 
การพ่ึงพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  การสังเคราะหแสงของพืช   หวงโซและสายใยแหงอาหารการอยู

รอดของสิ่งมีชีวิต  การสรางท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตประเภทตางๆ 
Connecting  and depending of lives in eco system. Plants photosynthesis. Food chain and 

food web. Example of surviving system of living organism on earth.  Example of how different animals 
build their home.  

 
01247211*  ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน I    4(0-8-4) 

    (Sustainable Architecture Design Studio I) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01247112 
ปฏิบัติการ กระบวนการ เกณฑและแนวความคิด เทคนิคในการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืนขนาดเล็กท่ีพ่ึงพา

ตนเองได การออกแบบสถาปตยกรรมในเขตรอนช้ืน 

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

 

01247212*  ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน 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 เกณฑท่ีใชเปนแนวทางในการออกแบบ
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 รวมท้ังการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการ

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. 
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01247221*  เทคโนโลยีทางอาคารสําหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็ก   3(2-3-6) 
    (Building Technology for Small-Scale Public Building) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01247122 
โครงสรางเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก งานระบบประกอบอาคารสาธารณะขนาดเล็ก ปฏิบัติการเขียนแบบ

ทางสถาปตยกรรมและกําหนดรายละเอียดงานระบบและวัสดุประกอบอาคารสาธารณะขนาดเล็ก มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

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

 
01247222*  เทคโนโลยีทางอาคารสําหรับอาคารสาธารณะขนาดกลาง   3(2-3-6) 

    (Building Technology for Medium-Scale Public Building) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01247221 
โครงสรางเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบประสานพิกัด งานระบบประกอบอาคารสาธารณะขนาดกลาง 

ปฏิบัติการเขียนแบบและกําหนดรายละเอียดงานระบบและวัสดุประกอบอาคารสาธารณะขนาดกลาง มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

Steel and reinforced concrete structure. Modular system. 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(1-2-2) 

    (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*  คณิตศาสตรทางวิศวกรรมและระบบโครงสรางอาคาร    2(1-3-4) 
    (Engineering mathematics and Building Structural Systems) 

พ้ืนฐานคณิตศาสตรทางวิศวกรรมกระบวนการออกแบบโครงสราง การวิเคราะหโครงสราง นํ้าหนักบรรทุก
แนวราบและแนวดิ่ง กลไกการถายแรง นํ้าหนักบรรทุกเยื้องศูนย โครงสรางโคง ระบบโครงสรางผนัง โครงแข็ง การ
วิเคราะหโครงแข็งโดยประมาณเมือ่รับนํ้าหนักบรรทุกแนวราบและแนวดิ่ง การโกงตัวดานขาง กรณีศึกษา 

Fundamental Math for Engineers. Structural design process. Structural analysis. Vertical and 
horizontal loads. Load 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. 

 
01247232* เคมีและวัสดุศาสตร       2(2-0-4) 

(Chemistry and Materials) 
หลักการเชิงเคมีของวัสดุ ชนิดและสมบัติของวัสดุท่ีเก่ียวของกับสถาปตยกรรม การเสื่อมสภาพ ผลกระทบเชิง

สิ่งแวดลอม 
Chemical principles of materials. Types and properties of architecture-related materials. 

Degradation. Environmental impacts 
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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) 
ทฤษฎีของแสงท้ังแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ หลักการในการออกแบบแสงท้ังในและนอกอาคาร 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 เทคนิคในการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืนขนาดใหญท่ีพ่ึงพา

ตนเองได การออกแบบอาคารใชพลังงานเปนศูนย การประเมินการใชพลังงานและความคุมทุนในการออกแบบ

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. 
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01247312*  ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน IV    4(0-8-4) 
    (Sustainable Architecture Design Studio IV) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01247311 
ปฏิบัติการ กระบวนการ เกณฑและแนวความคิด เทคนิคในการออกแบบสถาปตยกรรมยัง่ยืนชวงกวางขนาดใหญ

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 เกณฑข้ันมูลฐานของท่ีวางและการจัดการท่ีวางในงานภูมิสถาปตยกรรม 

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. 

 
01247321*  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารสําหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ 3(2-3-6) 

    (Building Innovation and Technology for Large-Scale Public Building) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01247222 
งานระบบประกอบอาคารขนาดใหญ การเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับงานระบบ นวัตกรรมงานระบบประกอบอาคาร 

การออกแบบประสานระบบอาคารขนาดใหญ วัสดุประกอบอาคารขนาดใหญ ปฏิบัติการเขียนแบบและกําหนด

รายละเอียดงานระบบและวัสดุประกอบอาคารขนาดใหญ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

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

 
01247322*  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารสําหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญพิเศษ  3(2-3-6) 

    (Building Innovation and Technology for Extra Large-Scale Public Building) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01247321 
โครงสรางชวงกวาง วัสดุและงานระบบประกอบอาคารขนาดใหญพิเศษ การเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับงานระบบ การ

ออกแบบประสานระบบและโครงสรางอาคารขนาดใหญพิเศษ วัสดุประกอบอาคารขนาดใหญพิเศษ ปฏิบัติการเขียนแบบ

และการกําหนดรายละเอียดงานระบบโครงสรางและวัสดุประกอบอาคารขนาดใหญพิเศษ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Long span structure. Extra-large scale building systems and materials. Area preparation for 
building systems. 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 material. Field trip required. 

 
01247323*  คอมพิวเตอรชวยออกแบบทางวิศวกรรมและแบบจําลองสารสนเทศทางอาคาร 2(1-2-3) 

   (Computer-Aided Engineering and Building Information Modeling) 
แนวความคิดในการประยุกตคอมพิวเตอรชวยออกแบบเชิงวิศวกรรมในงานระบบโครงสรางและวิศวกรรม งาน

ระบบอาคาร การบริหารการผลิต การวิเคราะหคาเหมาะท่ีสุด การประยุกตแบบจําลองสารสนเทศทางอาคาร 
แนวความคิดดานการกอสรางแบบไรสวนเกินและความยั่งยืนทางวิศวกรรม 
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Concepts in application of Computer-Aided Engineering in Structural system and Engineering, 
building system, production management, optimization, application of Building Information Modeling 
(BIM), concept in lean construction and sustainable engineering. 

 
01247324*      คอมพิวเตอรชวยออกแบบทางสถาปตยกรรมและแบบจําลองสารสนเทศ 2(1-2-3) 

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

 แนวความคิดการใชงานคอมพิวเตอรในการออกแบบสถาปตยกรรมเพ่ือสรางความคิดและการเสริมสราง
ความคิดทางการออกแบบดวยคอมพิวเตอร การใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหม ระบบคอมพิวเตอรชวยออกแบบ 
ซีเอดีดี และบีไอเอ็มสําหรับการออกแบบสถาปตยกรรม กรณีศึกษาและการประยุกต 

 Concepts of computer applications in architectural design for idea creationand strengthening 
the concept of computer for design. Using modern computer technology. Computer-aid design CADD 
and BIM for architectural design. 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       2(2-0-4) 

  (Construction Survey) 
การสํารวจการกอสรางเบ้ืองตน หลักการและแนวทางปฏิบัติการดานการสํารวจการกอสราง งานระดับ เสนช้ัน

ความสูง งานวงรอบ ระบบพิกัดสําหรับระบบภูมิศาสตร การบันทึกขอมูลสนาม การคํานวณ การบริหารจัดการขอมูล 
แบบรางภูมิประเทศ 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 and case studies. 

 

01247341* 5 การออกแบบอาคารใชพลังงานเปนศูนย     2(1-3-4) 
   (Zero Energy Building Design) 

พ้ืนฐานการบูรณาการการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานแบบพ่ึงพาธรรมชาติและแบบพ่ึงพาเครื่องกลอยางมี
ประสิทธิภาพ นวัตกรรมการประหยัดพลังงานในอาคาร การวิเคราะหและการจัดการพลังงานในอาคาร การใชพลังงาน
หมุนเวียนในอาคาร เครื่องมือจําลองพลังงานในอาคารเบ้ืองตน เศรษฐศาสตรอาคารเพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการ

ประหยัดพลังงานท่ีเหมาะสมกับการลงทุน5

6 
Basic of efficient passive and active energy conservation design integration. Building energy 

conservation innovations. Building energy analysis and management. Renewable energy in buildings. 
Introduction to building energy simulation tools. Building economics for energy efficient measures 
decision making suitable for investment. 
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01247342*  การประเมินอาคารเขียว      2(2-0-4) 
   (Green Building Assessment) 

แนวทางการประเมินอาคารเขียว การประเมินอาคารเขียวดานการวางผังอยางยั่งยืน พลังงานและบรรยากาศ 
การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ การใชวัสดุและทรัพยากร คุณภาพสิ่งแวดลอมภายในอาคาร และนวัตกรรม การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตอาคาร 

Green building assessment approaches. Green building assessment for sustainable site, energy 
and atmosphere, water efficiency, materials and resources, indoor environmental quality, innovation. 
Building life cycle assessment. 
 

01247343* วัสดุและเปลือกอาคาร      2(1-2-3) 
   (Building Materials and Enclosures) 

ประเภทวัสดุและเปลือกอาคาร คุณสมบัติของวัสดุอาคาร การประยุกตวัสดุสําหรับเปลือกอาคาร เทคโนโลยี
ทางวัสดุและการออกแบบเปลือกอาคาร วัฏจักรชีวิตของวัสดุและการกอสราง เปลือกอาคารและการควบคุมดาน
สภาพแวดลอม สมรรถนะอาคารและการวิเคราะห 

Types of materials and enclosures. Properties of building materials. Application of materials 
for building enclosures. Material technologies and building enclosure design. Life cycle of material and 
construction. Building enclosures and environmental control. Building performance and analysis. 

 
01247344*  แสงธรรมชาติในสถาปตยกรรม     2(2-0-4) 

   (Daylight in Architecture) 
ทฤษฎีและมูลฐานของแสงธรรมชาติ หลักการและกระบวนการในการออกแบบแสงธรรมชาติ เทคนิคการนํา

แสงธรรมชาติเขามาในอาคาร การสรางแบบจําลองและการจําลองทางคอมพิวเตอรเพ่ือทดสอบแสงธรรมชาติ กรณีศึกษา 
Theory and fundamental in daylight. Principles and processes in daylighting design. 

Daylighting technique into architecture. Modelling and computer simulation for testing daylighting 
design. Case studies. 
 

01247345*  การพัฒนาผลิตภณัฑสําหรบัอาคารเขียว     2(1-2-3) 
   (Green building’s product Development) 

การพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับอาคารเขียว การเรียนรูและพัฒนาตนแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการนําไปใชในงาน
ออกแบบอาคารเขียว ลักษณะของผูออกแบบอาคารเขียวท่ีควรมีความรูในดานโอกาสและขอจํากัดของการพัฒนา
ผลิตภัณฑสําหรับอาคารเขียว การบรรลุเปาหมายของคําตอบในการออกแบบอาคารเขียวในทางปฏิบัติจริง 

Product development for green building. Leaning and developing prototypes appropriate for 
use in green building design. Characteristics of designers who supposed to know about opportunities 
and limitations of green building’s product development.Goal achievement of practical green building 
design solution.   
 

01247346* การจําลองการใชพลังงานในอาคาร     2(1-2-3) 
  (Building Energy Modeling) 

องคประกอบของการใชพลังงานในอาคาร มาตรฐานการจําลองการใชพลังงานในอาคาร โปรแกรมจําลองการใช
พลังงานในอาคาร ท่ีตั้งอาคารและขอมูลภูมิอากาศสําหรับการจําลอง  การสรางแบบจําลองกรอบอาคาร การสราง
แบบจําลองงานระบบประกอบอาคาร รูปแบบการใชงานอาคาร การจําลองการใชพลังงานในอาคาร การเปรียบเทียบ
ทางเลือกในการออกแบบการใชพลังงานในอาคาร 

Building energy use components. Building energy modeling standard. Building energy 
modeling program. Building site and weather data for modeling. Building envelope modeling. Building 
systems modeling. Building use patterns. Building energy simulation. Building energy design options 
comparison. 
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01247347* การวางผังโครงสรางพ้ืนฐานเมือง     2(2-0-4) 

  (Urban Infrastructure Planning) 
ความสําคัญและประเภทของโครงสรางพ้ืนฐาน วิวัฒนาการของโครงสรางพ้ืนฐานในเมือง การวางแผน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเมอืง การพัฒนาการขนสงอยางยั่งยืน การขนสงแบบไมใชเครื่องยนต การเดินเทาและ
การใชจักรยาน การยับยั้งการจราจรและการใชพ้ืนท่ีรวมกัน การประปา การปองกันนํ้าทวมและการจัดการนํ้าฝน การ
บําบัดนํ้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การออกแบบสวนสาธารณะและพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง โครงสรางพ้ืนฐานสีเขียว การ
หาเงินทุนเพ่ือกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

Importance and types of infrastructure. Evolution of urban infrastructure. Urban infrastructure 
and utilities planning. Sustainable urban transportation development. Non-motorized transportation. 
Walking and cycling. Traffic calming and shared spaces. Water supply. Flood prevention and storm 
water management. Waste water treatment. Solid waste management. Designing urban green spaces 
and parks. Green infrastructure. Investment funding for construction of infrastructure and utilities. 

 
01247348* เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับอาคารเขียว    2(2-0-4) 

  (Appropriate Technology for Green Building) 
การศึกษาและคนควานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมท้ังในและ

นอกประเทศ หลักการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และแนวความคิดในการพัฒนาหรือการประยุกตใชนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
สําหรับอาคารเขียวท่ีเหมาะสม มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Study and research of innovation and appropriate technology for energy conservations and 
environment inside and outside the country. Principles, related theories, and concepts for developing 
or applying innovations or appropriate technology for green building. Field trip required. 

01247349*  นวัตกรรมการออกแบบอาคารเขียว     2(1-3-4) 
   (Green Building Design Innovation) 

ความรูพ้ืนฐานและแหลงท่ีมาของนวัตกรรม ทฤษฏีและความเขาใจนวัตกรรม นวัตกรรมในอาคารเขียว 
กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมในอาคารเขียว ปฏิบัติการการสรางและบูรณาการแนวความคิด เครื่องมือพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติการพัฒนาโครงการนวัตกรรม กรณีศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 Basic knowledge and source of innovation, Theories and understanding of innovation. 
Innovation in green buildings. Case studies of green building innovation development. Practice of idea 
generation and concept integratation. Basic tools for practice of innovation project development. Case 
studies and related research. 

 

01247351* 7 การบริหารงานกอสรางและทรัพยากรอาคาร    2(1-2-3) 
   (Construction and Facility Management) 

หลักการและกระบวนการบริหารงานกอสรางและทรัพยากรอาคาร เทคนิคและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
บริหารงานกอสรางและทรัพยากรอาคาร วิธีการดําเนินงานโครงการและสัญญาจาง การเงินและคาใชจายอาคาร การ
บริหารคุณภาพ การประเมินอาคาร การบริหารงานกอสรางและทรัพยากรอาคารอยางยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานกอสรางและทรัพยากรอาคาร มีการศึกษานอกสถานท่ี  

Principles and processes of construction and facility management. Appropriate techniques 
and technologies in construction and facility management. Project delivery methods and contracts. 
Building finance and cost.  Quality management.  Building evaluations.  Sustainable construction and 
facility management.  Information technology in construction and facility management. Field trip 
required. 
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01247411*  ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน V    4(0-8-4) 
   (Sustainable Architecture Design Studio V) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01247312 
กระบวนการออกแบบอาคารสูงท่ีมีขนาดใหญหรือมีความซับซอน ซึ่งครอบคลุมการคนควาและวิเคราะหขอมูล 

ทฤษฎี กฎหมาย และศาสตรท่ีเก่ียวของในหลากหลายสาขา การออกแบบทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมท่ี
เก่ียวของ โดยเนนความคิดสรางสรรค การออกแบบเพ่ือการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ท่ีมีความเปนไป
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   3(2-3-6) 

   (Building Innovation and Technology for High-Rise Building) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01247322 
แนวความคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานดานโครงสรางอาคารสูง งานระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวของ วัสดุ อุปกรณประกอบ

อาคาร รายละเอียด การเขียนแบบกอสราง นวัตกรรมและเทคโนโลยสีําหรับอาคารสูง มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Concepts and basic theories of high-rise building 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 กระบวนการเปนเมืองและปญหาในพ้ืนท่ีเมือง หลักการ

และข้ันตอนการวางผังเมือง การพัฒนาถ่ินฐานของมนุษยอยางยั่งยืน การวางแผนการใช ท่ีดิน 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.8 
 

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

ทัศนะแมบทใหมของการพัฒนาโครงการภายใตแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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. 
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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.9 
 

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

  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางดานสถาปตยกรรมยั่งยืนและนวัตกรรมทางอาคารในระดับ
ปริญญาตรี 

Presentation and discussion on interesting topics in sustainable architecture and building 
innovation at bachelor degree level. 

 
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.10 
  

01247522  การออกแบบจากเศษวัสด ุ      3(1-4-4) 
(Scrap Design) 

ปญหาการใชทรัพยากรและเศษวัสดุในระบบอุตสาหกรรม คลังขอมูลการใชทรัพยากร และ กระบวนการผลติ 
การออกแบบผลติภณัฑและการตนแบบ การบูรณาการการออกแบบกับกระบวนการผลติ และการตลาด 

Problems of resource exploitation and scraps from industrial process. Resource inventory and 
manufacturing process. Product design and prototyping. Inegration of design, manufacturing and 
marketing. 
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  01247524 การใชพืชพรรณประกอบอาคาร     3(3-2-5) 
(Building Greenery) 

คุณประโยชนในการใชพืชพรรณประกอบอาคารในดานตางๆ   การลดการถายเทความรอนเพ่ือประหยัด
พลังงาน  การเพ่ิมคุณภาพอากาศ การหนวงนํ้าและบําบัดนํ้าดวยพืช  ประโยชนทางจิตวิทยาจากความสวยงามของพืช  
เกษตรกรรมบนอาคาร   แนวคิดการออกแบบเพ่ือตอบสนองตอสิ่งแวดลอมโดยใชพืชพรรณ     ปฏิบัติการออกแบบปลูก
พืชประกอบอาคาร แบบตางๆ     การใชเครื่องมือวัดการถายเทความรอนของพืช  และวัดคุณภาพอากาศ นวัตกรรมผนัง
และหลังคาเขียว 

Benefit from building greenery. Reducing heat gain for energy efficient, enhancing air quality, 
water retention and water treatment, psychological benefit of plants, agriculture on building.      
Environmentally responsive design using vegetation.  Hands-on experiment designing and installation 
of plants on building.   Practical use of tools and equipment for measuring heat transfer and air 
quality from plants.  Technique of innovative green wall and roof. 
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