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1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

รายละเอยีดของหลักสูตร  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย   หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

      ภาษาอังกฤษ   Master of Architecture Program in Architecture 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย   สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (สถาปัตยกรรม) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Architecture (Architecture) 

ชื่อยอ่ภาษาไทย   สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) 
 ชื่อยอ่ภาษาอังกฤษ  M. Arch. (Architecture) 

วิชาเอก  
1. แนวความคดิในการออกแบบ 
2. การอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
แผน ข   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 
1. สถาปนกิ 
2. อาจารย์ ผู้สอนในสถาบันอดุมศึกษา 
3. นกัวิจัยในหน่วยงานรัฐและเอกชน 
4. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรกึษาด้านอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 

และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แบ่งออกเป็น 2 สายวิชา คือ วิชาเอก
แนวความคิดในการออกแบบ และ วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
แยกตามวิชาเอก ดังนี้  
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2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

  1. วชิาเอกแนวความคิดในการออกแบบ  แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา ดงันี ้
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 

 หมวดวิชาบงัคับ จ านวน 15  หน่วยกติ 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกติ 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกติ 
   

แผน ข ประกอบด้วย 
 หมวดวิชาบงัคับ จ านวน 15 หน่วยกติ 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกติ 

 
หมายเหตุ  - แผน ก แบบ ก 2   ไม่มีการสอบประมวลความรู้ 

- แผน ข  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ ภายหลังจากที่ได้เรียนและสอบ
ผ่านรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

  2. วชิาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี ้
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 

 หมวดวิชาบงัคับ จ านวน 18  หน่วยกติ 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกติ 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกติ 
    

แผน ข ประกอบด้วย 
 หมวดวิชาบงัคับ จ านวน 18 หน่วยกติ 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกติ 

 
หมายเหตุ  - แผน ก แบบ ก 2  ไม่มีการสอบประมวลความรู้ 

- แผน ข  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ ภายหลังจากที่ได้เรียนและสอบ
ผ่าน รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
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3 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

รายวิชา 
1. วชิาเอกแนวความคิดในการออกแบบ 

1.1 แผน ก แบบ ก 2  
หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 15 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้

 261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 
(Research Methodology in Architecture) 

 261 411  การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1   6(1-10-7) 
   (Advanced Architectural Design I) 
 261 412  การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2   6(1-10-7) 
   (Advanced Architectural Design II) 

หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 414  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรบัอาคาร  3(3-0-6) 

(Integrated Technology for Buildings) 
 261 430  การศึกษารายบคุคลในทางสถาปัตยกรรม  3(1-4-4) 
   (Individual Study in Architecture) 
 261 431  สัมมนาสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   (Seminar in Architecture) 
 261 432  การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์  3(3-0-6) 
   (Critical Theory and Design Criticism) 
 261 433  ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   (Meaning and Perception in Architecture)  
 261 434  ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
 261 435  การวเิคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
   (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
 261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล  3(3-0-6) 
   (Architecture and Global Cultural Landscape) 

  นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทุกรายวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชา
อื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู ้สอน และ/หรืออาจารย์ที ่ปรึกษา
วิชาการ/วิทยานิพนธ์ 
  หมายเหตุ รายวิชา 261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร นักศึกษาวิชาเอกแนวความ คิดใน
การออกแบบ สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาเลือก (แต่เป็นรายวิชาบังคับของวิชาเอกการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม) 

วิทยานิพนธ์ 
 261 420 วิทยานิพนธ ์   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
   (Thesis)          
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4 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

2. แผน ข  
หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 15 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้

 261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 
(Research Methodology in Architecture) 

 261 411  การออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สูง 1   6(1-10-7) 
   (Advanced Architectural Design I) 
 261 412  การออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สูง 2   6(1-10-7) 
   (Advanced Architectural Design II) 

หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 414  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรบัอาคาร  3(3-0-6) 

(Integrated Technology for Buildings) 
 261 430  การศึกษารายบคุคลในทางสถาปัตยกรรม  3(1-4-4) 
   (Individual Study in Architecture) 
 261 431  สัมมนาสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   (Seminar in Architecture) 
 261 432  การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์  3(3-0-6) 
   (Critical Theory and Design Criticism) 
 261 433  ความหมายและการรับรูท้างสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   (Meaning and Perception in Architecture)  
 261 434  ศิลปะของการกอ่สร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
 261 435  การวเิคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
   (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
 261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล  3(3-0-6) 
   (Architecture and Global Cultural Landscape) 
  นอกจากรายวิชาเลือกดงักล่าวข้างต้น นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทกุรายวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชา
อื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ/
การค้นคว้าอิสระ 

  หมายเหตุ รายวิชา 261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรบัอาคาร นักศึกษาวิชาเอกแนวความ คิดใน
การออกแบบ สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาเลือก (แต่เป็นรายวิชาบังคับของวิชาเอกการอนรุักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม) 

การค้นคว้าอิสระ 
261 422 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า    6 หน่วยกิต 

   (Independent Study)  
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

2. วชิาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม   
1. แผน ก แบบ ก 2  
หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 18 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้

 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 
 (Research Methodology in Architecture) 
 261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน   6(1-10-7) 

 (Sustainable Architectural Design)  
 261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร  3(3-0-6) 
  (Integrated Technology for Buildings) 
 261 415 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน  3(2-3-4) 

 (Energy Conscious Building Design) 
 261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ  3(0-6-3) 

(Foreign Study Trip) 
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทางดูงานเพิ่มเติมจากค่าลงทะเบียนและค่า  หน่วยกิต 

รายวิชา 261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยดูจากประกาศของคณะฯ ในแต่ละปีการศึกษา 
หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวิชาต่อไปนี้ 

 261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 (Architecture for the Environment) 

 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น   3(2-2-5) 
(Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 

 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 
(Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 

 261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร  3(2-2-5) 
(Low Environmental Impact Building Materials) 

 261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร  3(2-2-5) 
 (Natural Ventilation in Architectural Design) 

 261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
 (Lighting in Architecture) 

 261 443 ระบบการประเมินอาคารเขียว  3(3-0-6) 
 (Green Building Rating Systems) 

นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทุกรายวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชา
อื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ/
วิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ 
261 421 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 

(Thesis)    
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6 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

2. แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 18 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้

 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 
 (Research Methodology in Architecture) 
 261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน  6(1-10-7) 

 (Sustainable Architectural Design)  
 261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร  3(3-0-6) 
  (Integrated Technology for Buildings) 
 261 415 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน  3(2-3-4) 

 (Energy Conscious Building Design) 
 261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ  3(0-6-3) 

(Foreign Study Trip) 
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทางดูงานเพิ่มเติมจากค่าลงทะเบียนและค่า หน่วยกิต 

รายวิชา 261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยดูจากประกาศของคณะฯ ในแต่ละปีการศึกษา 
 หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

 (Architecture for the Environment) 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 

(Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 

(Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร  3(2-2-5) 

(Low Environmental Impact Building Materials) 
 261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร  3(2-2-5) 

 (Natural Ventilation in Architectural Design) 
 261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 

 (Lighting in Architecture) 
 261 443 ระบบการประเมินอาคารเขียว  3(3-0-6) 

 (Green Building Rating Systems) 
 นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทุกรายวิชาในหลักสูตรของ

สาขาวิชาอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ/การค้นคว้าอิสระ 
การค้นคว้าอิสระ 
261 423 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า    6 หน่วยกิต 

 (Independent Study)     
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7 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

แผนการศึกษา 
1. วชิาเอกแนวความคิดในการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2  

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สูง 1 6(1-10-7) 

 วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สูง 2 6(1-10-7) 

 รวมจ านวน 9 
 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
 วิชาเลือก 6 

 รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 420 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 
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8 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

2. วชิาเอกแนวความคิดในการออกแบบ แผน ข  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สูง 1 6(1-10-7) 

 วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สูง 2 6(1-10-7) 

 รวมจ านวน 9 
 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
 วิชาเลือก 9 

 รวมจ านวน 9 
 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 

261 422 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 
 วิชาเลือก 3 

 รวมจ านวน 9 
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3. วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมทีย่ั่งยืน  6(1-10-7) 
261 415 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลงังาน 3(2-3-4) 

 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 3(0-6-3) 

 วิชาเลือก 6 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 421 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 421 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมจ านวน 6 
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4. วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผน ข 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมทีย่ั่งยืน  6(1-10-7) 
261 415 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลงังาน 3(2-3-4) 

 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 3(0-6-3) 

 วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
 วิชาเลือก 6 

 รวมจ านวน 6 
      
     ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 423 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 9 
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ค าอธิบายรายวชิา 
261 410 วิธีวจิัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์      3(2-2-5) 
   (Research Methodology in Architecture) 
   ประเภทของงานวิจัย กรณีศึกษางานวิจัยและกระบวนการวิจัย ตลอดจนการเขียน

บทความทางวิชาการ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
Types of research, case study, methods, procedures and academic writing for 

application in the undertaking of architectural research work.  
    

261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1      6(1-10-7) 
   (Advanced Architectural Design I) 
   ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเน้นกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่

ขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสวงหาแนวคิดที่ชัดเจนในการออกแบบจนถึงการ
สังเคราะห์เป็นผลงานสถาปัตยกรรมในขั้นสุดท้าย 

Studio work in architectural design; emphasis on design process, from 
gathering and analyzing information, to formulating concepts and synthesizing ideas 
into architectural design solutions.   
 

261 412  การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2      6(1-10-7) 
    (Advanced Architectural Design II) 

วิชาบังคับก่อน:  261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมต่อเนื่องจากการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 โดย

เน้นความชัดเจนของแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ ตลอดจนการสังเคราะห์
แนวคิด ที่น าไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ขั้นสุดท้าย 

Continuation of Advanced Architectural Design I ; emphasis on clarity of 
concept, design process, analytical process, and synthesis of ideas towards final 
comprehensive architectural design solutions.  

 
261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน       6(1-10-7) 

 (Sustainable Architectural Design) 
  ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั ่งยืน บนพื้นฐานความเข้าใจในหลักการด้านการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที ่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับ
สภาพแวดล้อม  

Studio work on sustainable architectural design projects to demonstrate an 
understanding of principles underlying climate-sensitive design, energy-conscious 
design and environment-friendly design. 

 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12 รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 

261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร     3(3-0-6) 
   (Integrated Technology for Buildings) 

งานระบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที ่ใช้ในการ
ก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์ในการควบคุมสภาวะแวดล้อมเพื่อสร้างความสบายอย่างประหยัด โดย
ถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์และนิเวศวิทยา การเลือกอุปกรณ์อาคาร ขนาดพื้นที่ที ่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและกลมกลืนกับอาคาร และการก าหนดต าแหน่งที่ตั้ง 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Integrating technical systems into the design of buildings; construction 

technology, services infrastructure, and mechanical equipment; finding economical 
means of achieving thermal comfort with regards to health and environment; 
choosing appropriate systems, and making provisions for installation. 

Field trips required. 
 

261 415 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน    3(2-3-4) 
(Energy Conscious Building Design) 

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมธรรมชาติที ่ม ีผลต่อการออกแบบอาคาร สภาวะสบาย 
คุณสมบัติวัสดุที ่มีผลต่อการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน เทคนิคการออกแบบเพื่อการ
ประหยัดพลังงานโดยวิธีธรรมชาติ และโดยการใช้เครื่องกล การค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวม
ผ่านเปลือกอาคาร และการหาภาระการท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ หลักการออกแบบระบบ
แสงสว่างในอาคารโดยใช้แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Influence of natural environment and climate on design of buildings and 
creating human comfort conditions; thermal property of building materials; 
calculating overall thermal transfer value (OTTV); various design techniques for 
conserving energy through passive and active systems; lighting design using natural 
and artificial lighting systems. 

Field trips required. 
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261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ      3(0-6-3) 
(Foreign Study Trip) 
เงื่อนไข:  วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

เพิ่มประสบการณ์โดยการศึกษาดูงานตัวอย่างสถาปัตยกรรมต่างประเทศ ที่มีการบริหาร
จัดการทรัพยากร ในสภาพแวดล้อมที่มีบริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่
แตกต่างจากประเทศไทย เพื ่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที ่กว้างขวาง สามารถน าความรู ้มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานในสาขาวิชาที่
เก ี ่ยวข้อง งานออกแบบผังบริเวณ งานออกแบบชุมชน การวางผังเมือง งานออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม และงานสถาปัตยกรรมภายใน  

มีการศึกษานอกสถานที่    
Experiencing architecture and broadening horizons beyond Thailand; visiting 

buildings with organized system of resource management according to different 
social, economic, and environmental contexts as well as different technological 
advancements; widening knowledge and understanding of energy and environmental 
conservation for application in design; includes looking at urban design, urban 
planning, site planning, landscape architecture, and interior design. 

Field trips required. 
 
261 420 วิทยานิพนธ์       มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
   (Thesis)         

วิชาบังคับก่อน:  261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
การศึกษาเฉพาะบุคคลในเนื้อหาที่สนใจเกี่ยวข้องกับแนวความคิดในการออกแบบ เป็น

หัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Individual undertaking in research on approved topic of interest relating to 

conceptual design, carried out under supervision of an advisor. 
 

261 421        วิทยานิพนธ ์              มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
(Thesis)  
วิชาบังคับก่อน:  261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

การศึกษาเฉพาะบุคคลในเนื้อหาที่สนใจเกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่ออนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ โดยเสนอในรูปแบบของงานวิจัย  ภายใต้การให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Individual research on an approved topic of interest relating to energy and 
environmental design, carried out under supervision of an advisor. 
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261 422 การค้นคว้าอิสระ      มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 
(Independent Study) 
วิชาบังคับก่อน:  261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์                                 
  การค้นคว้าอิสระในหัวข้อเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณาจารย์ประจ า
รายวิชาและพัฒนาโครงงานภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 Individual undertaking in study on an architectural topic approved by  course 
committee and carried out under supervision of an appointed advisor. 

 
261 423 การค้นคว้าอิสระ         มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 

(Independent Study) 
วิชาบังคับก่อน:  261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์                                 
  การค้นคว้าอิสระในหัวข้อเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณาจารย์ประจ ารายวิชาและพัฒนาโครงงานภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
  Individual undertaking in study on an architectural topic approved by  course 
committee and carried out under supervision of an appointed advisor. 
 

261 430 การศึกษารายบุคคลในทางสถาปัตยกรรม     3(1-4-4) 
    (Individual Study in Architecture) 

เลือกศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Individual undertaking in a study on topic of special interest approved  

by an advisor. 
 
261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม       3(3-0-6) 
   (Seminar in Architecture) 
   สัมมนาเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้น กระบวนการคิด การออกแบบ  
  หลักการและแนวคิดต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 

  Seminar on contemporary architecture, their conceptions, thinking  and 
designing processes; principles and concepts concerning architectural and 
environmental design. 
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261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์      3(3-0-6) 
   (Critical Theory and Design Criticism) 

  ทฤษฎี หลักการ กระแสนิยม ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับกระบวนการคิดและการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม  การเปลี่ยนแปลงของระบบความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ ตลอดจนรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏขึ้นใน
ยุคสมัยต่าง 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 ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม                             3(3-0-6) 
   (Meaning and Perception in Architecture) 

ความรู้ความเข้าใจด้านปรัชญาและทฤษฎี ที่เกี่ยวเนื่องกับความหมายทางสถาปัตยกรรม
และสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของมนุษย์และการอยู่อาศัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์ทางพฤติกรรม
และการรับรู้ของมนุษย์ตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับสังคม และวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

Understanding philosophy and theory in meaning of architecture and 
environment, human nature and architecture; 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(3-0-6) 
    (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 

ปรัชญา ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติที ่เกี ่ยวเนื ่องกับศิลปะการก่อสร้าง การท า
รายละเอียดและวัสดุทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความสมบูรณ์ในการพัฒนาแบบและ
ใช้เป็นสื่อในการแสดงออกซึ่งแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น ๆ 

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(3-0-6) 
   (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 

การวิเคราะห์ ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการตั้งค าถามและกระบวนการด าเนินการวิจัยใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 

Research methodology, analysis, and problem identification; various 
approaches to design-related research. 
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261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วฒันธรรมสากล     3(3-0-6) 
   (Architecture and Global Cultural Landscape) 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม  และภูม ิท ัศน์ของ
หลายหลากชนชาติ การอุบัติขึ้นของแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ในนานาอารย
ธรรม  กระบวนการคิด การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ 
จากทั่วโลก   

มีการศึกษานอกสถานที่ 
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. 

Field trips required. 
 

261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม         3(2-2-5) 
 (Architecture for the Environment) 

แนวคิดของงานสถาปัตยกรรมที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ความสบายและสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Concept of energy conservation, environmental awareness in architectural 

design and comfort and wellbeing of building occupants.  
Field trips required. 

 
261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 

(Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 
   พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื ่อให้เข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบของ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อการออกแบบอาคาร  
   Fundamental use of computer programs for modeling and analyzing 

environmental influence in the process of building design. 
 
261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง  3(2-2-5) 

(Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
   การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองสภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ของอาคารขั้นสูง เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยหรือประกอบการประเมินอาคารเขียว 
Advanced use of computer programs for modeling and analyzing  

environmental performance and energy efficiency of buildings for the purpose of 
architectural research or green building assessment. 
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261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร                    3(2-2-5) 
(Low Environmental Impact Building Materials) 

เทคนิคในการประเมินผลกระทบของวัสดุที่มีต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการประเมิน วัฏจักรชีวิต
ของวัสดุ และวิธีการประเมินแบบอื่น ๆ  หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุและการติดตั้งเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 

Techniques for evaluating material properties in terms of impact on the 
environment; life cycle assessment and other methods of evaluation; criteria for 
selecting materials and means of installation to reduce environmental impact. 

 
261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร    3(2-2-5) 

(Natural Ventilation in Architectural Design) 
ทฤษฎีและหลักการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร เพื่อให้เกิด

สภาวะสบายและประหยัดพลังงานส าหรับภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์
และจ าลองประสิทธิภาพการระบายอากาศในอาคาร 

Principles of natural ventilation for design of buildings in tropical climate to 
provide thermal comfort and conserve energy; use of computing tools to analyze 
and model the performance of natural ventilation strategies in building. 

 
261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม       3(2-2-5) 

(Lighting in Architecture) 
ทฤษฎีและวิธีการส าหรับการให้แสงสว่างทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ การน าแสง

สว่างไปใช้เพื่อส่งเสริมงานสถาปัตยกรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสบาย ความงาม 
พลังงาน และสภาพแวดล้อม  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Theories and practice for natural and artificial lighting; use of lighting to 

enhance architectural design with regards to function, comfort, aesthetic quality, 
energy consumption and environment.  

Field trips required. 
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261 443 ระบบการประเมินอาคารเขียว           3(3-0-6) 
  (Green Building Rating Systems) 

ระบบการประเมินอาคารเขยีวของต่างประเทศและประเทศไทย องค์ประกอบของอาคาร
เขียว หลักเกณฑ์และวิธีในการประเมิน มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและด าเนินงาน
ก่อสร้างเพื่อขอรับรองเป็นอาคารเขยีว 

International and Thai green building rating systems; element of green 
building, criteria and assessment methods; requirements and process for green 
building certification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

รายละเอยีดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
ภาษาอังกฤษ          Master of Arts Program in Vernacular Architecture 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Arts (Vernacular Architecture) 

 ชื่อยอ่ภาษาไทย  ศศ.ม. (สถาปตัยกรรมพื้นถิ่น)  
 ชื่อยอ่ภาษาอังกฤษ   M. A. (Vernacular Architecture) 
วิชาเอก  
 ไม่ม ี
จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร   

 แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 
1. ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา และนักวิชาการ 
2. สถาปนกิ (ส าหรับผู้ที่จบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) 
3. นกัวิจัยขั้นสงูด้านศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน ฯลฯ ในหน่วยงานภาครฐั

และเอกชน 
4. นักผลิตสื่อทีเ่กี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น นักอนรุักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามมหาวิทยาลยั  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 

และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) แบ่งแผนการ
ศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  ประกอบด้วย 
 หมวดวิชาบงัคับ จ านวน 15  หน่วยกติ 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกติ 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ประกอบด้วย 
 หมวดวิชาบงัคับ จ านวน 15  หน่วยกติ 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
 การค้นคว้าอิสระ  มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกติ 

 
นักศึกษาแผน ข ต้องสอบประมวลความรอบรู ้ทั้งนี้นกัศึกษาจะมีสิทธิสอบประมวลความ รอบรู้เมื่อ
มีหน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

รายวิชา 
รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
ส าหรับผู้ที่ไม่มพีื้นฐานทางสถาปัตยกรรมตอ้งลงรายวิชาที่มกีารเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม ทั้งนี้อยู่ในดุลย

พินิจของคณะกรรมการหลกัสูตร 
1. แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์      3(2-2-5) 

    (Research Methodology in Architecture)  
261 510  ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปตัยกรรมพื้นถิ่น   3(3-0-6) 

   (Wisdom, Technology and Innovation in Vernacular Architecture)  
261 511  นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทศัน์วัฒนธรรม    3(3-0-6) 

   (Cultural Ecology and Cultural Landscape) 
261 512  การปฏิบัตงิานภาคสนาม 1      3(1-4-4) 

   (Fieldwork I)  
261 513  การปฏิบัตงิานภาคสนาม 2      3(1-4-4) 

    (Fieldwork II) 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
261 530   สังคม และเศรษฐกจิชุมชนท้องถิ่น     3(3-0-6)  
  (Society and Economy of Local Communities) 
261 531   ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธุใ์นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
  (Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
  Groups in Southeast Asia) 
261 532  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต   3(2-2-5) 
  (Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic Group) 
261 533  การอนรุักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
  (Conservation of Vernacular Architecture and Community  

Development)  
261 534   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนเมือง     3(2-2-5) 
  (Urban Vernacular Architecture) 
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261 535   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย     3(2-2-5) 
  (Contemporary Vernacular Architecture) 
261 536   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่อการวิจัยสภาพแวดล้อม  3(2-2-5) 

ทางวัฒนธรรม  
  (Geographic Information System for Cultural Environment Research) 
261 537  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการสรรค์สร้างสภาวะสบาย   3(3-0-6) 

  (Vernacular Architecture and Design for Comfort) 
261 538  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นศาสนสถาน     3(2-2-5)  

   (Vernacular Religious Architecture) 
วิทยานิพนธ์ 
261 520  วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
2. แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์      3(2-2-5) 

    (Research Methodology in Architecture)  
261 510  ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปตัยกรรมพื้นถิ่น   3(3-0-6) 

   (Wisdom, Technology and Innovation in Vernacular Architecture)  
261 511  นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทศัน์วัฒนธรรม    3(3-0-6) 

   (Cultural Ecology and Cultural Landscape) 
261 512  การปฏิบัตงิานภาคสนาม 1      3(1-4-4) 

   (Fieldwork I)  
261 513  การปฏิบัตงิานภาคสนาม 2      3(1-4-4) 

    (Fieldwork II) 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
261 530   สังคม และเศรษฐกจิชุมชนท้องถิ่น     3(3-0-6)  
  (Society and Economy of Local Communities) 
261 531   ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธุใ์นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
  (Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
  Groups in Southeast Asia) 
261 532  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต   3(2-2-5) 
  (Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic  

   Group) 
261 533  การอนรุักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และการพัฒนาชุมชน   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   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่อการวิจัยสภาพแวดล้อม  3(2-2-5) 

ทางวัฒนธรรม  
  (Geographic Information System for Cultural Environment  

  Research) 
261 537  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการสรรค์สร้างสภาวะสบาย    3(3-0-6) 

  (Vernacular Architecture and Design for Comfort) 
261 538  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นศาสนสถาน     3(2-2-5)  

  (Vernacular Religious Architecture) 
การค้นคว้าอิสระ 
261 521 การค้นคว้าอิสระ     มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

(Independent Study) 
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แผนการศึกษา  
1. แผน ก แบบ ก 2  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
261 510 ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น   3(3-0-6) 
261 512 การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 3(1-4-4) 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3(3-0-6) 
261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 3(1-4-4) 

 วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 9  

 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

 วิชาเลือก 6 
 รวมจ านวน 6 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 520 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 
 รวมจ านวน 12 
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2. แผน ข  
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
261 510 ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น   3(3-0-6) 
261 512 การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 3(1-4-4) 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3(3-0-6) 
261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 3(1-4-4) 

 วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 9  

 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

 วิชาเลือก 9 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 521 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 วิชาเลือก 3 

 รวมจ านวน 9 
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ค าอธิบายรายวชิา  
261 410  วิธีวจิัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์      3(2-2-5) 

(Research Methodology in Architecture)  
ประเภทของงานวิจัย กรณีศึกษางานวิจัย และกระบวนการวิจัย เพื่อน ามาประยุกต ใชกับ

การศึกษาและวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
Types of research, case studies, methods and procedures for application in 

undertaking architectural research work. 
 

261 510  ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น   3(3-0-6)   
(Wisdom, Technology and Innovation in Vernacular Architecture)  

วิธีคิด ภูมิความรู้ที่สั่งสมจากการแก้ปัญหา รหัส การปฏิบัติการ วัสดุ โครงสร้าง การก่อสร้าง 
เทคนิควิธีการเชิงช่าง การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมที่ปรากฎในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นบนฐาน
ความคิดเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและ
สภาพแวดล้อม 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Local technical wisdom and knowledge acquired through problem solving, 

coding and implementation; materials, structure and construction techniques; 
transformations and innovations in vernacular architecture based on the concept of 
sustainable living; management issues concerning vernacular architecture and 
environment. 

Field trips required. 
 

261 511  นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม   3(3-0-6)  
(Cultural Ecology and Cultural Landscape) 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตที่เฉพาะเจาะจงกับระบบ
นิเวศ องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  การก่อ
ตัวของสถาปัตยกรรม ความหมายที่หลากหลายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม การจ าแนกประเภท การ
วิเคราะห์คุณค่า แนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน และมรดกโลกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Relationship between ecology, settlements, and way of life; cultural factors 

associated with the natural environment and development of architectural forms; 
various meanings of cultural landscape; identifying values, categorization, evaluation 
and management approaches for sustainability and world heritage of cultural 
landscape. 

Field trips required. 
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261 512  การปฏิบัติงานภาคสนาม 1     3(1-4-4)   
(Fieldwork I)  

ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชน สภาพสังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ภายในชุมชน การ
ส ารวจรังวัดด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ และการใช้อุปกรณ์ส ารวจ การจัดท าแบบสถาปัตยกรรม  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Practical training in community fieldwork; developing skills, familiarity and 

understanding of socio- cultural factors and interrelationship within the community; 
surveying exercises using different techniques and instruments for producing 
architectural drawings. 

Field trips required. 
 

261 513  การปฏิบัติงานภาคสนาม 2     3(1-4-4) 
(Fieldwork II) 

ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนต่างวัฒนธรรม การจัดท าผังบริเวณชุมชนที่สัมพันธ์กับระบบ
นิเวศ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นศาสนสถาน เทคนิคขั้นสูงในการเก็บข้อมูล การใช้อุปกรณ์ส ารวจ รวมทั้ง
การเขียนแบบ และการแสดงแบบด้วยเทคนิควิธีขั ้นสูง การท าคอมพิวเตอร์สามมิติ การจัดการ
ฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ การเขียนรายงานภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัยเชิงลึกที่สะท้อนให้
เห็นความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Practical fieldwork in communities of differing cultures; issues on site planning 

and site ecology; vernacular religious architecture; advanced techniques in data 
collecting and using survey instruments; drafting, advanced presentation and three-
dimensional computer graphic techniques; data processing and analysis; writing 
detailed and in- depth report illustrating interrelationship between vernacular 
architecture and cultural ecology. 

Field trips required. 
 

261 520   วิทยานิพนธ ์     มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
(Thesis)           

การศึกษาเฉพาะบุคคลที่เกี ่ยวเนื ่องกับสถาปัตยกรรมพื ้นถิ ่น และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ โดยค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Individual study relates to vernacular architecture and cultural environment. 
Presenting in a thesis format under supervision of a thesis advisor. 
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261 521  การค้นคว้าอิสระ     มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
  (Independent Study) 

การศึกษาเฉพาะบุคคลที่เกี ่ยวเนื ่องกับสถาปัตยกรรมพื ้นถิ ่น และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมที่มีความสนใจเป็นพิเศษ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

Individual study on a topic relates to vernacular architecture and cultural 
environment under supervision of academic advisor. 

 
261 530   สังคม และเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น     3(3-0-6)  

(Society and Economy of Local Communities) 
ความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ และสังคมชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ ที่

สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์สังคม ทั้งด้านการผลิต กลุ่มสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมที่สะท้อนให้เห็นถึงพลวัติ และการปรับตัวจนเป็นชุมชนท้องถิ่นบริบทสังคมร่วมสมัย 

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 และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธุ์ในเอเชีย   3(2-2-5) 

ตะวันออกเฉียงใต ้
(Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
Groups in Southeast Asia) 

ปกรณัม คติความเชื ่อโบราณ และจินตนาการที ่เก ี ่ยวเนื ่องกับการตั ้งถ ิ ่นฐาน และ
สถาปัตยกรรมพื ้นถิ ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาปัตยกรรมพื ้นถิ ่นในชุมชนชายขอบ 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชนพหุวัฒนธรรม ความจริงแท้กับความแปรเปลี่ยน การผสมผสานกับ
ความย้อนแย้ง และการด ารงอยู ่กับการผลิตซ ้าทางจารีตประเพณีในบริบททางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Mythology, ancient beliefs and notion- influenced formation of settlements 

and vernacular architecture; architecture of fringe communities; multicultural 
communities; reality and change; complexity and contradiction; continued existence 
and replication of architectural style in the cultural context of vernacular architecture 
in Southeast Asian ethnic communities. 

Field trips required. 
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261 532  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต   3(2-2-5) 
(Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic Group) 

ไทศึกษาในมิติต่าง ๆ ที่สืบทอดจากประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไตกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ การกระจายตัว ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่
มีจุดร่วม และแตกต่าง ที่ปรากฏในการตั้งถิ่นฐาน การจัดการสภาพแวดล้อม และสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่น รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ทั้งในประวัติศาสตร์ และในสังคมร่วมสมัย ที่ส่งผลต่อการ
เกิดรูปแบบเฉพาะถิ่นการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม 

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 and 
vernacular cultural contexts of both historical and contemporary societies that bring 
about local styles, changes, and developments in architecture. 

Field trips required. 
 

261 533  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
(Conservation of Vernacular Architecture and Community  
Development)  

ทฤษฎี และหลักการจัดการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมพื ้นถิ ่น  กฎบัตรนานาชาติ 
กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคและวิธีการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมแบบต่าง ๆ 
และแนวความคิดเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของการประยุกต์
น าองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาใช้  ส ารวจ บันทึกข้อมูลในชุมชน 
ทดลองปฏิบัติการ น าเสนอผลงานและแนวความคิดสู่สาธารณะ 

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. 

Field trips required. 
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261 534  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนเมือง     3(2-2-5) 
(Urban Vernacular Architecture) 

นิยามของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทเมืองภายในสังคมร่วมสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้ด้านวิธีคิด การสังเกตและถอดรหัส เทคนิควิธีการเชิงช่าง การประยกุต์ภูมิ
ความรู้ที่สั่งสมจากการแก้ปัญหาจากความเป็นพื้นถิ่นในชนบทสู่ความเป็นชุมชนเมือง ทักษะการ
ก่อสร้างและวัสดุ ความสัมพันธ์ของการอยู่อาศัยในระดับปัจเจก ครัวเรือน ชุมชน และเมือง การก่อ
รูปของการตั้งถิ่นฐาน และการใช้ชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับทั้งกายภาพ 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 a rural context to an 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. 

Field trips required. 
 

261 535   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย     3(2-2-5)  
(Contemporary Vernacular Architecture) 

กระบวนการออกแบบ พัฒนาการ และแนวความคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นร่วมสมัย 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Design process, developments and concepts in creating contemporary 

vernacular architecture.  
Field trips required. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

30 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

261 536   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม 3(2-2-5) 
(Geographic Information System for Cultural Environment Research)  

ความหมาย หลักการ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
ลักษณะของขอมูลทางภูมิศาสตร โครงสรางระบบฐานขอมูล การน าเข้า และจัดเก็บขอมูลเชิง
พื้นที่ และขอมูลเชิงคุณลักษณะ การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตามเงื่อนไข การ
จัดท าแผนที่ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียนแบบ และโปรแกรมกราฟิกเพื่อการจัดท าแผน
ที่ การสัมผัสระยะไกล เพื่อการแปลความหมาย และการวิจัยทางสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

Definitions and principles of Geographic Information System; framework 
for data analysis; characteristic of geographic data; database structure, data input, 
collecting and filing spatial data and attribute data; analyzing geographic 
information; mapping and using computer graphic programs to produce maps; 
use of remote sensing for making interpretations and conducting research on 
cultural environment.  

 
261 537  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการสรรค์สร้างสภาวะสบาย    3(3-0-6) 

(Vernacular architecture and Design for comfort) 
ภูมิปัญญาในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และการ

สรรค์สร้างสภาวะสบายบนฐานของการออกแบบที่สัมพันธ์กับวิธีทางธรรมชาติ 
Local wisdom of vernacular architecture in adapting itself with its 

environment and creating thermal comfort based on passive design strategies. 
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261 538  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นศาสนสถาน      3(2-2-5)  
  (Vernacular Religious Architecture) 

ศาสนา ความเช ื ่อ และว ัฒนธรรมท ี ่ส ่งผลต ่อการวางผ ังศาสนสถาน และ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทางศาสนาที่สัมพันธ์กับระบบความเชื่อและแนวคิดทางศาสนา ปรัชญา 
สัญลักษณ์ทางศาสนา แนวคิดจักรวาลทัศนะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ และปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมที่แสดงถึงโลกทัศน์ของผู้สร้างและผู้ใช้ประโยชน์ หน้าที่ใช้สอย และการจัดล าดับ
พื้นที่ คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทางศาสนาที่มีต่อระบบสังคม ความ
เชื่อ และศาสนา และชุมชนท้องถิ่น 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Religion, beliefs, and cultures that influence layout planning and 

vernacular religious architectures related to myth and religious concepts, 
philosophy, religious symbols, concept and perception in cosmology, 
supernatural and environment factors reflecting worldviews of their builders and 
inhabitants; functions and spatial organization; values and roles of vernacular 
architecture on social systems, beliefs and religious systems and local 
community 

Field trips required. 
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 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย             หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
 ภาษาอังกฤษ         Master of Architecture Program in Thai Architecture 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (สถาปัตยกรรมไทย) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Architecture (Thai Architecture) 
 ชื่อยอ่ภาษาไทย  สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย)     
 ชื่อยอ่ภาษาอังกฤษ   M. Arch. (Thai Architecture)   
วิชาเอก  
 ไม่ม ี
จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า 36  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 38  หน่วยกิต 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 

1. ผู้สอนทางด้านสถาปัตยกรรมไทย 
2. สถาปนกิผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย 
3. นกัวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 
4. วิชาชพีอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 

และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี ้

แผน ก แบบ ก 1 
  หมวดวิชาบงัคับ (ไม่นับหน่วยกิต)    6 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า)    36 หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกติตลอดหลักสูตรมีค่าเทียบเท่า  36 หน่วยกิต 
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33 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 แผน ก แบบ ก 2 
  หมวดวิชาบงัคับ     14 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า)    12 หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต 
รายวิชา 

1. แผน ก แบบ ก 1  
 รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  

ส าหรับนักศึกษาผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอในด้านภาษาอังกฤษ ต้องเรยีนรายวิชาพื้นฐานดังต่อไปนี้ จ านวน 
3 หน่วยกิต โดยวัดผลเป็น S หรือ U 

262 400  ความเข้าใจภาษาอังกฤษ     3*(3-0-6) 
   (English Comprehension)  
 
 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกติ 

262 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย    3*(2-2-5) 
   (Research Methodology in Thai Architecture) 

262 411  สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย     3*(2-2-5)  
   (Seminar in Thai Architecture) 
 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ 
262 420   วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย)   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

     (Thai Architectural Design Thesis) 
262 421   วิทยานิพนธ์ (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย)   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

     (Thai Architectural Research Thesis) 
2. แผน ก แบบ ก 2 
รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
ส าหรับนักศึกษาผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอในด้านภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน จ านวน 3 หน่วย

กิต โดยวัดผลเป็น S หรือ U ดังนี้ 
262 400  ความเข้าใจภาษาอังกฤษ             3*(3-0-6) 

   (English Comprehension) 
    ส าหรับนักศึกษาผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอในด้านสถาปัตยกรรมไทย ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน จ านวน 3 
หน่วยกิต โดยวัดผลเป็น S หรือ U ดังนี้ 

262 401  การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย    3*(0-6-3)  
   (Delineations in Thai Architecture)  
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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34 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

หมวดวิชาบังคับ จ านวน 14 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
262 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย     3(2-2-5) 

   (Research Methodology in Thai Architecture) 
262 411  สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย      3(2-2-5)  

   (Seminar in Thai Architecture) 
262 412  การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 1    4(2-6-4)  

   (Advanced Thai Architectural Design I) 
262 413  การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 2    4(2-6-4)  

   (Advanced Thai Architectural Design II) 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทุกรายวิชาในหลักสูตรตามความสนใจและโดยได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 
262 430  เทคโนโลยีกับการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมไทย   3(3-0-6) 

   (Technology and Construction in Thai Architecture) 
262 431  การศึกษารายบคุคล      3(0-6-3)   

        (Individual Study) 
262 432  สถาปัตยกรรมไทยเฉพาะกิจ      3(3-0-6) 

   (Thai Architecture for Specific Events) 
262 433  ลวดลายและการขยายแบบในงานสถาปัตยกรรมไทย   3(2-2-5) 

       (Decorative Thai Architectural Ornaments and Detail Drawing) 
262 510  วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม    3(3-0-6) 

   (Research Methodology in History of Architecture) 
 262 511  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนสมัยสุโขทัย    3(3-0-6) 
   (History of Pre-Sukhothai Architecture) 
 262 512  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย-อยุธยา   3(3-0-6) 
     (History of Architecture During Sukhothai and Ayutthaya Periods) 
 262 513  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร ์   3(3-0-6) 
     (History of Architecture During Rattanakosin Period)  
 262 514  วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยและเอเชยี  3(3-0-6) 

ตะวันออกเฉียงใต้  
     (Culture and Vernacular Architecture in Thailand and Southeast Asia)  

262 515  การอนรุักษ์อาคารทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย  3(2-2-5) 
   (Conservation of Historic Buildings and Ancient Monuments  
   in Thailand)  
 262 516  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1   3(3-0-6) 
     (History of Architecture in Southeast Asia I) 
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35 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 262 530  วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
   (Evolution of Buddhist Architecture) 
 262 531  สถาปัตยกรรมยคุสมัยใหม่ในสยามสมัยรัชกาลที ่4 – สมัยรัชกาลที่ 8 3(2-2-5) 

(New Architecture in Siam from the Reign of Rama IV to  
Rama VIII) 

 262 532  การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม     3(0-6-3) 
   (Architectural Reconstruction) 
 262 533  ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
   (Thai Studies) 
 262 534  การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคมในสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย  3(3-0-6) 
     (Politics, Economy, Society and Contemporary Thai  
   Architecture) 
 262 536  สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม      3(3-0-6) 
     (Seminar in History of Architecture) 

262 537  การอนรุักษ์ย่านและชุมชนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย   3(2-2-5) 
(Conservation of Historic Sites and Settlements in Thailand) 

262 538  การวินจิฉัยการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
(Building Diagnostics of Ancient Monuments and Historic  
Buildings) 

262 539  การอนรุักษ์วัสดใุนโบราณสถานในประเทศไทย    3(2-3-4) 

(Conservation of Materials in Ancient Monuments in  
Thailand) 

262 540  การปรับปรงุอาคารประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่    3(2-2-5) 
(Rehabilitation of Historic Buildings in New Scenario) 

262 541  การอนรุักษ์สถาปัตยกรรมในระดับนานาชาต ิ    3(2-2-5) 
   (Architectural Conservation at International Level) 
 262 542  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2   3(3-0-6) 
     (History of Architecture in Southeast Asia II) 
 262 543  ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
   (Influence of Religion, Beliefs, and Culture on Architecture in 

Southeast Asia) 
 262 544  การวจิัยและการเผยแพร่ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม   3(3-0-6) 
   (Research and Dissemination of Architectural History) 

นอกจากรายวิชาดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทุกรายวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชาอื่น  ๆ 
ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
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36 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 
วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 หนว่ยกติ โดยเลือกจากรายวิชาใดวิชาหนึง่ ดังนี้ 
262 422   วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย)   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

     (Thai Architectural Design Thesis) 
262 423   วิทยานิพนธ์ (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย)   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

     (Thai Architectural Research Thesis) 
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37 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

แผนการศึกษา 
1. แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ 3*(3-0-6) 

262 411 สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย 3*(2-2-5) 
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 3 

 รวมจ านวน 3 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
262 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย 3*(2-2-5) 

 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า) 12 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า) 12 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า) 9 
 รวมจ านวน 9 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหนว่ยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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38 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

2. แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1    
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ 3*(3-0-6) 

262 401 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย 3*(0-6-3) 
262 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 1 4(2-6-4) 

 วิชาเลือก       3 
 รวมจ านวน 7 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

262 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย 3(2-2-5) 

262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 2 4(2-6-4) 

 วิชาเลือก 6 
 รวมจ านวน 13 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

262 411 สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย 3(2-2-5)  

 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า) 3 
 วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า) 9 
 รวมจ านวน 9 
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39 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ค าอธิบายรายวชิา 
262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
  (English Comprehension) 

เงื่อนไข: วดัผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
การอ่านงานเขียนที่เกี่ยวกับวิชาสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ใน

รูปของบทความทางวิชาการ รายงาน หรือต าราภาษาอังกฤษ 
English readings about architecture, using materials from articles, reports, and 

books, particularly those with contents relating to Thailand. 
 
262 401 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย      3(0-6-3) 
  (Delineations in Thai Architecture) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
เขียนแบบสถาปัตยกรรมไทยประเภทต่าง ๆ รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบที่

เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 
Drafting exercises in drawing various types of Thai architectural components, 

decorative ornaments, structure, and construction details. 
 

262 410 วิธีวจิัยทางสถาปัตยกรรมไทย      3(2-2-5) 
         (Research Methodology in Thai Architecture) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
วิธีการและตัวแบบการวิจัย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและวิจัยงานสถาปัตยกรรม

ไทย 
Research methods, models and their applications for undertaking 

investigations in Thai architecture. 
 
262 411 สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย        3(2-2-5)  
  (Seminar in Thai Architecture) 

น าเสนอและอภิปรายประเด็นรวมถึงปัจจัย  ทั้งในด้านแนวความคิด เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย ทั้งในด้านงานแบบ
ประเพณี ร่วมสมัย พื้นถิ่นและอนุรักษ์ โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

Systematic and analytical discussions on factors such as design concepts, 
economy, society, culture, and history, that influenced the design of traditional, 
contemporary, and vernacular architecture in Thailand as well as issues concerning 
conservation of architecture. 
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262 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 1      4(2-6-4)  
  (Advanced Thai Architectural Design I) 

การค้นคว้าข้อมูล และฝึกปฏิบัติการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยขั ้นสูง ที ่เน้น
แนวความคิดและกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งงานสถาปัตยกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ โดย
สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการก่อสร้างในปัจจุบัน  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Advanced exercises in traditional Thai architectural design; emphasis on 

design concepts, data collection and analytical process for designing creative Thai 
architecture that responds to the present economy, society, culture, technology, and 
construction methods.  

Field trip required.  
 

262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 2      4(2-6-4) 
  (Advanced Thai Architectural Design II) 

การค้นคว้าข้อมูล และฝึกปฏิบัติการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง ซึ่งมีประโยชน์
ใช้สอยซับซ้อนมากขึ้น โดยยังคงเน้นแนวความคิดและกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งงาน
สถาปัตยกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และการก่อสร้างในปัจจุบัน  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Advanced exercises in traditional Thai architectural design involving complex 

and multiple functions; emphasis on analytical process, data collection and design 
of creative Thai architecture that responds to present economy, society, culture, 
technology, and construction methods.  

Field trip required. 
 
262 420 วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย)    มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
        (Thai Architectural Design Thesis) 

โครงการเฉพาะบุคคล โดยเน้นการศึกษา วิเคราะห์ การออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
ไทย แล้วรวบรวมและสรุปเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

Individual undertaking in Thai architectural design project starting from data 
collection, analysis, design and presentation, through compiling and conclusion into 
a comprehensive document. carried out under supervision of an advisor. 
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262 421 วิทยานิพนธ์ (วจิัยสถาปัตยกรรมไทย)    มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
       (Thai Architectural Research Thesis) 

โครงการศึกษาเฉพาะบุคคลในเนื ้อหาที ่นักศึกษามีความสนใจ โดยเสนอในรูปแบบ
กระบวนการวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

Individual undertaking in research project on approved topic, Concerning 
design of Thai architecture, according to set research methodology. carried out under 
supervision of an advisor. 

 
262 422 วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย)    มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
        (Thai Architectural Design Thesis)   

วิชาบังคับก่อน: 262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีขั้นสูง 2 
โครงการเฉพาะบุคคล โดยเน้นการศึกษา วิเคราะห์ การออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม

ไทย แล้วรวบรวมและสรุปเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

Individual undertaking in Thai architectural design project starting from data 
collection, analysis, design and presentation, through compiling and conclusion into 
a comprehensive document. carried out under supervision of an advisor. 

 
262 423 วิทยานิพนธ์ (วจิัยสถาปัตยกรรมไทย)    มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
       (Thai Architectural Research Thesis)  

วิชาบังคับก่อน : 262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีขั้นสูง 2 และ  
                    262 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย  

โครงการศึกษาเฉพาะบุคคลในเนื ้อหาที ่นักศึกษามีความสนใจ โดยเสนอในรูปแบบ
กระบวนการวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

Individual undertaking in research project on approved topic, Concerning 
design of Thai architecture, according to set research methodology. carried out under 
supervision of an advisor. 
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262 430 เทคโนโลยีกับการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมไทย    3(3-0-6)   
        (Technology and Construction in Thai Architecture) 

เทคโนโลยี และการก่อสร้างสถาปัตยกรรมในประเทศไทยแต่ละสมัยจนถึงปัจจุบัน การใช้
วัสดุในโครงสร้างและวิธีการก่อสร้าง 

Technology and building construction techniques used in Thai architecture 
of each period up to the present-day; using materials for structural components, and 
construction methods. 
 

262 431  การศึกษารายบุคคล       3(0-6-3)   
        (Individual Study) 

เลือกศึกษา และค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม
ไทย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

Individual undertaking in a study concerning Thai architecture on a topic of 
special interest approved by the instructors. 

 
262 432  สถาปัตยกรรมไทยเฉพาะกิจ       3(3-0-6) 
  (Thai Architecture for Specific Events) 

ประวัติความเป็นมา รูปแบบ วิธีการก่อสร้างและการใช้สอยของสถาปัตยกรรมและ
ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นส าหรับใช้ในพิธีการเฉพาะกิจประเภทเมรุ พลับพลา ปะร าพิธี 

History, styles, functions, construction methods and decorative elements of 
Thai architecture built for single specific event and subsequently taken down after 
having served its purpose, such as cremation pavilions, royal stands and other 
ceremonial structures. 

 
262 433 ลวดลายและการขยายแบบในงานสถาปัตยกรรมไทย    3(2-2-5) 
      (Decorative Thai Architectural Ornaments and Detail Drawing) 

ขั้นตอนตลอดจนปฏิบัติการเขียนแบบลวดลายและรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมใน
ลักษณะต่าง ๆ เพื่อความสมบูรณ์ของการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบและใช้เป็นสื่อในการ
แสดงออกซึ่งระบบวิธีการก่อสร้างและงานประดับตกแต่ง 

Traditional decorative designs of Thai architectural ornaments; exercises in 
drawing various details in the process of design development and expression of 
construction techniques and ornamentation.  
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262 510  วิธีวจิัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
  (Research Methodology in History of Architecture) 

วิธีการและตัวแบบการวิจัยเพื ่อน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและวิธีวิจัยงานศิลป
สถาปัตยกรรม 

Research models, methods, and their applications for carrying out 
investigations in history of architecture and related arts. 

 
262 511  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนสมัยสุโขทัย     3(3-0-6) 
  (History of Pre-Sukhothai Architecture) 

ร ูปแบบ ลักษณะเฉพาะและที ่มาของสถาปัตยกรรม การวางผัง ว ิธ ีการก ่อสร ้าง
สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและปรัชญาของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง ก่อนพุทธศตวรรษที่ 
19 รวมทั้งสถาปัตยกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบต่างๆ จากนอกประเทศ  

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
Architecture of Pre-Sukhothai periods before 14th century in Thailand; origins, 

philosophy, styles, layouts, construction techniques, and sculptural elements; special 
characteristics of foreign art styles, their origins and influence on Thai architecture.  

Field trips required. 
 
262 512  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย-อยุธยา    3(3-0-6) 

(History of Architecture During Sukhothai and Ayutthaya Periods)  
คติ แนวคิด ลักษณะเฉพาะของการวางผัง รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรม บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการของงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทพุทธศาสนาคาร ที่
เป็นทั้ง เจดีย์ ปรางค์ มณฑป อุโบสถ วิหาร และอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับศิลปสถาปัตยกรรมไทยในช่วง
สมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยาตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ 19-24)  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Architecture in Thailand from the 1 4 th to the 1 9 th centuries during the 

periods of Sukhothai and Ayutthaya; ideologies, concepts, building layouts, styles, 
structures and architectural components; role and development of Buddhist 
buildings and structures such as stupas, prangs, mandapas, ordination halls, and 
viharas, in connection with developments in Thai art and architecture during the 
periods.  

Field trips required. 
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262 513  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร ์    3(3-0-6) 
(History of Architecture During Rattanakosin Period) 

สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 8 เพื่อเข้าใจใน
คุณค่าสุนทรียภาพและอุดมคติแห่งยุคสมัย รวมทั้งสภาพสังคมวัฒนธรรมและแนวความคิดที่ส่งผล
ต่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอิทธิพลจากอารยธรรมอยุธยา จีน และอารยธรรมใหม่
จากตะวันตก และวิถีชีวิตที ่สะท้อนในตัวสถาปัตยกรรม ผ่านการวิเคราะห์ผังพื ้น รูปลักษณ์ 
องค์ประกอบ วัสดุ และการก่อสร้างของอาคารประเภทต่าง ๆ วัด พระราชวัง บ้านพักอาศัย อาคาร
สาธารณะ และอาคารราชการ  

Architecture of Rattanakosin period from the reign of Kings Rama I to Rama 
VIII; aesthetic values and ideologies; socio-cultural conditions and ideals affecting the 
creation of architecture especially those influenced by Ayutthaya, Chinese and 
Western civilizations; understanding lifestyles reflected in the works of architecture 
through analysis of plans, styles, components, materials and construction of various 
building types: temples, palaces, residences, public and government buildings. 

 
262 514  วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
    (Culture and Vernacular Architecture in Thailand and Southeast Asia) 

ความเกี่ยวเนื่องระหว่างวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม รูปแบบทางสังคมวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมพื้นถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดลักษณะเฉพาะในด้านชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ 
ศาสนา การตั้งถิ่นฐาน ศิลปะ รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
การสะท้อนกลับระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ปัจจัยที่ เป็นนามธรรม รูปแบบและรูปทรง
สถาปัตยกรรม การจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอย สัญลักษณ์และสิ่งประดิษฐ์พื้นบ้าน ที่ปรากฏในแต่ละ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ความส านึกในคุณค่าของภูมิปัญญาและงาน
ออกแบบระดับพื้นบ้านเหล่านั้น 

Relations between culture and architecture; social forms, cultural and 
environmental factors determining the unique characteristics of everyday life, 
occupations, religion, human settlements, art and architecture; emphasises on the 
interrelationships between intangible and tangible factors-social, culture and 
architecture; study of forms, functions and spatial identity of vernacular architecture 
including symbols, folk arts and inventions in Thailand and the neighbouring 
countries; awareness of the value of local wisdom and folk art design. 
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262 515  การอนุรักษ์อาคารทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย   3(2-2-5) 
(Conservation of Historic Buildings and Ancient Monuments in Thailand) 

หลักการ แนวคิด การอนุรักษ์โบราณสถานทั้งของไทยโบราณและหลักสากล การอนุรักษ์
โครงสร้างและวัสดุของโบราณสถาน สาเหตุของความเสื่อมของโครงสร้างและวัสดุ และวิธีการแก้ไข
โดยพื้นฐาน ตลอดจนการตรวจสภาพโบราณสถานและการท ารายงานการตรวจสภาพ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Principles and concepts in conservation of historic buildings according to 

ancient Thai techniques as well as international charters and methods; conservation 
of structure and materials; causes of deterioration and basic interventions; inspection 
of buildings and documentation of physical conditions.    

Field trips required. 
 

262 516  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1   3(3-0-6) 
(History of Architecture in Southeast Asia I) 

   ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนผืนแผ่นดินใหญ่และจักรวรรดิ
หมู่เกาะในอินโดนีเซียระหว่างคริสตศตวรรษที่ 7 ถึง 13 ตั้งแต่สมัยเริ่มการเผยแพร่อิทธิพลอินเดีย
ในช่วงต้นคริสตกาลจนถึงยุคทองของศิลปะอินเดีย สถาปัตยกรรมสมัยเริ่มการเผยแพร่อิทธิพล
อินเดีย ได้แก่ สถาปัตยกรรมและศิลปะของ ผิว (พยู) มอญ และอาระข่าน สถาปัตยกรรมใน
อาณาจักรฟูนัน เจนละ จามปา และศรีวิชัย  ส่วนสถาปัตยกรรมยุคทองของอิทธิพลอินเดีย ได้แก่ 
สถาปัตยกรรมชวากลาง (คร ิสตศตวรรษที ่ 7 ถ ึง 10)  สถาปัตยกรรมเขมรสมัยพระนคร 
(คริสตศตวรรษที่ 9 ถึง 12)  สถาปัตยกรรมพุกาม (คริสตศตวรรษที่ 11 ถึง 13)  และสถาปัตยกรรม
จามปา (คริสตศตวรรษที่ 8 ถึง 11)  นอกจากนั้นการศึกษายังรวมถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมของ
อินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะและสถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย  

The architectural history of mainland and insular Southeast Asia during 7th to 
13th centuries from the period of expansion of Indian culture ( around the beginning 
of the Christian era) to the golden period of maturity of Indian Influence.  The early 
Indianization period, for instance, architecture and art of the Pyu, Mon, and Arakanese 
and that of Fu-nan, Chen- la, Champa, and Srivijaya.   The period of the maturity of 
Indian influence, for example, architecture in the Central Javanese period (7th to 10th 
centuries) ; Khmer architecture of the Angkor period ( 9th to 12th centuries) ; Pagan 
architecture (11th to 13th centuries) ; and Champa architecture (8th to 11th centuries) .  
As well as the architecture and art of India influenced that in Southeast Asia. 
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262 530  วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม      3(3-0-6) 
  (Evolution of Buddhist Architecture) 

ก าเนิดพุทธสถาปัตยกรรมและพัฒนาการในอินเดีย ศรีลังกา และประเทศเพื่อนบ้านที่มี
อิทธิพลต่อพุทธสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ผังบริเวณ อุโบสถ วิหาร เจดีย์ และสังฆิกวิหาร 

Origin and development of Buddhist architecture in India, Sri Lanka, and 
Thailand’s neighbouring countries; their influences on plans, layouts and designs of 
Buddhist architecture in Thailand, ordination halls, viharas, pagodas, and monasteries. 

 
262 531   สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 8  3(2-2-5) 

(New Architecture in Siam from the Reign of Kings Rama IV to Rama VIII) 
สถาปัตยกรรมใหม่ภายใต้อิทธิพลตะวันตก ซึ่งเป็นผลจากการเปิดประเทศ ตั้งแต่สมัย

รัชกาลที ่ 4 จนถึงรัชกาลที ่ 8 สภาพสังคม วัฒนธรรมที ่ท าให้เกิดอุ ดมคติแห่งยุคสมัย และ
สถาปัตยกรรมแบบใหม่ การวิเคราะห์ผังพื้น รูปแบบ วัสดุ และการก่อสร้างของอาคารประเภทต่าง 
ๆ มีการเปรียบเทียบกับอาคารช่วงเวลาเดียวกันในญี่ปุ่นตั้งแต่รัชสมัยเมจิ ไทโช และโชวะ 

New architecture under Western influence resulting from opening the country 
to the West from the reigns of King Rama IV to Rama VIII; socio-cultural conditions 
affecting emergence of ideology of the age bringing about new kind of architecture; 
analysis of plans, styles, materials and construction of various types of buildings; 
comparative studies of contemporaneous buildings in Japan in the Meiji, Taisho and 
Showa period. 

 
262 532  การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม     3(0-6-3) 
  (Architectural Reconstruction) 

กระบวนการเก็บข้อมูลและบันทึกจากสถานที่ตั้งเพื่อน ามาสู่การวิเคราะห์และสันนิษฐาน
รูปแบบดั ้งเด ิมของโบราณสถาน ด้วยการใช้องค์ความรู ้และหลักว ิชาทางประวัต ิศาสตร์
สถาปัตยกรรม 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Collecting and documenting architectural data from assigned sites;  use of 

data as well as knowledge of architectural history to analyze and speculate original 
forms of ancient buildings. 

Field trips required. 
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262 533  ไทยศึกษา         3(3-0-6) 
  (Thai Studies) 

ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีการด ารงชีวิต โลกทัศน์ คติความเชื่อ
และศาสนา ทั้งระดับสังคมชาวบ้านและในราชส านักตลอดจนการรับเอาอารยธรรมต่าง  ๆ เข้ามา
พัฒนาจนกลายเป็นจารีตของตนเอง 

Thai traditions and cultures in the past associated with ways of life, 
worldviews, religions, and beliefs of common people and courtiers, and adaptation 
of influences from other civilizations. 

 
262 534  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย   3(3-0-6) 

(Politics, Economy, and Society in Contemporary Thai Architecture) 
ความเปลี่ยนแปลงทางแนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่

เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
Transformations in thoughts, doctrines, and architectural styles of 

contemporary Thai architecture as a result of political and socio-economic changes. 
 
262 535  การศึกษารายบุคคล        3(0-6-3) 
  (Individual Study) 

เลือกศึกษาและค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม หรือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

Individual undertaking in a study concerning history of architecture or 
architectural conservation on topic of special interest. 

 
262 536  สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม       3(3-0-6) 

(Seminar in History of Architecture) 
สัมมนาเกี ่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดต่าง  ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับประวัติศาสตร์

สถาปัตยกรรม 
Discussion of theories, principles, and concepts pertaining to history of 

architecture. 
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262 537  การอนุรักษ์ย่านและชุมชนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย    3(2-2-5) 
(Conservation of Historic Sites and Settlements in Thailand) 

หลักการบริหาร การจัดการ และกฎหมายตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งที่ตั ้ง การอนุรักษ์โบราณสถานและสภาพโดยรอบ ตลอดจนการ
อนุรักษ์ชุมชนประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์สภาพสังคม วัฒนธรรม และกายภาพ
ของชุมชน 

Principles of management and legislations concerning conservation of historic 
places; conservation of buildings, sites, surroundings, and community settlements, 
based on analysis of socio-cultural factors and physical conditions. 

 
262 538  การวินิจฉัยการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์  3(3-0-6) 

(Building Diagnostics of Ancient Monuments and Historic Buildings) 
โครงสร้างและวิธีการก่อสร้างโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์ สาเหตุ ปัจจัย และ

ตัวการที่ท าให้อาคารเสื่อมสภาพ รูปแบบการเสื่อมสภาพของโครงสร้างอาคารและวัสดุ และการ
วินิจฉัยหาสาเหตุการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Structures and construction techniques of ancient monuments and historic 

buildings; causes, factors and agents causing decays; patterns of structural damage 
and material deterioration and diagnosis of building decay and deterioration. 

Field trips required. 
 
262 539  การอนุรักษ์วัสดุในโบราณสถานในประเทศไทย      3(2-3-4) 

(Conservation of Materials in Ancient Monuments in Thailand) 
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสรา้งโบราณสถานในประเทศไทย กระบวนการเสื่อมสภาพ

ของวัสดุเมื่อถูกน ามาใช้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย คุณสมบัติ ข้อดีข้อเสียของวัสดุและ
วิธีการที่ใช้ในการอนุรักษ์วัสดุในโบราณสถานในประเทศไทย  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Properties of materials used in constructing ancient monuments in Thailand; 

decay mechanisms of materials under local climate; properties, advantages and 
disadvantages of materials and techniques used to conserve materials in ancient 
monuments in Thailand.  

Field trips required. 
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262 540  การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่    3(2-2-5) 
(Rehabilitation of Historic Buildings in New Scenario) 

ทฤษฎีและการปฏิบัติการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ เพื่อค้นหากระบวนการและการ
สร้างแนวทางปฏิบัติในการน าอาคารประวัติศาสตร์กลับมาใช้ในบริบทใหม่ ที่ท าให้อาคารถูกใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และอาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไป ด้วยการปรับอาคารให้มีพื้นที่ใช้
สอยใหม่ที ่เหมาะสม โดยกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพอาคารในด้านต่าง ๆ รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมและที่ว่างเดิม โครงสร้างเดิม ทางเดิน และโครงสร้างความสัมพันธ์ของอาคารกับพื้นที่ 
ปัจจัยด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปรัชญาของการอนุรักษ์อาคาร นโยบายและ
การปฏิบัติวิชาชีพ การพัฒนาที่ยั่งยืน และการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 

Concepts and practice concerning rehabilitation of historic buildings in their 
changed context for more effective and efficient use to help prolong the life of 
buildings; analysis of architectural style, structure, circulation, and interrelationship 
between buildings and spaces for determining potential uses; political, social, 
cultural, and economic factors relating to philosophy of conservation and policies 
concerning conservation practices; sustainable development and adaptive reuse of 
resources. 

 
262 541  การศึกษาดูงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในต่างประเทศ    3(2-2-5) 
  (Architectural Conservation at International Level) 

เงื่อนไข: นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเอง นอกเหนือจากค่าลงทะเบียน 
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนในหลากหลายภูมิภาค ยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย ผ่าน

การบรรยาย ทัศนศึกษา และปฏิบัติงานจริงในพื้นที่  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
Field-trip concerning the conservation of architecture and communities in 

other parts of the world, including Europe, America and Asia through lectures, 
excursions, and practical undertakings. Students’ performance based on the 
evaluating of papers and summer training. 

Field trips required. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

50 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 
262 542  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2    3(3-0-6) 

(History of Architecture in Southeast Asia II) 

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนผืนแผ่นดินใหญ่และจักรวรรดิ
หมู่เกาะในอินโดนีเซียตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10 ถึง 20 สมัยการสะท้อนความเป็นสถาปัตยกรรม
ท้องถิ ่นจนถึงสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ได้แก่ สถาปัตยกรรมในชวาตะวันออกระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 10 ถึง 16  สถาปัตยกรรมในกัมพูชาและพม่าหลังจากอาณาจกัรเขมรและพุกามลม่
สลายในคริสต์ศตวรรษที่ 13  สถาปัตยกรรมจามปาตอนปลาย  สถาปัตยกรรมในประเทศไทยที่รัฐ
และอาณาจักรเริ่มก่อตั้งและมีบทบาทขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13  พุทธสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพล
พระพุทธศาสนาเถรวาทจากศรีลังกา  รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลศาสนาอิสลามใน
มาเลเซียและอินโดนีเซีย  และสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     

Architectural history of mainland Southeast Asia and insular Indonesia from 
the 10th to the 20th century A.D., reflection periods of local to colonial architecture, 
for example, architecture in Eastern Java during the 1 0 th to the 1 6 th centuries; 
architecture in Cambodia and Burma after the collapse of Angkor and Pagan empires 
in the 13th century; Champa architecture in the late period; architecture of states and 
kingdom emerged in Thailand in the 1 3 th century; Buddhist architecture with 
Sinhalese influence; architecture with Islamic influence in Indonesia and the Malay 
Peninsula; and architecture with Western influence in Southeast Asia. 

 
262 543  ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมในเอเชีย  3(3-0-6) 

ตะวันออกเฉียงใต้    
(Religions, Beliefs, and Culture influenced on Architecture in Southeast Asia) 

ศึกษา ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที ่มีอิทธิพลต่อการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมในภูมิภาค เนื่องจากสถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบวัฒนธรรม พื้นที่
ว่างในงานสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะใช้เพื ่อเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาหรือความเชื ่อหรือเพื ่อการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมล้วนสะท้อนโลกทัศน์ของผู ้สร้างและผู้อยู่อาศัย  ศาสนา ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมทั้งที่เป็นของดั้งเดิมในภูมิภาคและที่รับอิทธิพลจากภายนอก  ระบบทางสังคม  ระบบ
ความเชื่อและศาสนา  รวมไปถึงแนวความคิดเรื่อง น ้า ภูเขา จักรวาล และสมมุติเทพ 

Study of religions, beliefs, and culture in Southeast Asia that influence 
architectural designs in the region.  Architecture as a cultural system; symbolic religious 
spaces and spaces for social interactions reflecting worldviews of their builders and 
inhabitants, local traditions and foreign influences, social systems, beliefs and 
religious systems, and cosmological concepts of water, mountain, and divinities. 
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51 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

262 544  การวิจัยและเผยแพร่ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม    3(3-0-6) 
(Research and Dissemination of Architectural History) 

แนวทางที่เป็นไปได้ในการวิจัย ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ที่
นอกเหนือไปจากแบบแผนทางวิชาการ 

Possibilities of various ways in which architectural history may be researched, 
applied and disseminated outside the conventional academic research. 
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52 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

รายละเอยีดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย              หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
 ภาษาอังกฤษ          Master of Arts Program in History of Architecture 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Arts (History of Architecture) 
 ชื่อยอ่ภาษาไทย  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)    
 ชื่อยอ่ภาษาอังกฤษ   M.A. (History of Architecture)   
วิชาเอก 
 ไม่ม ี
จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกติ 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 

1. ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 
2. นกัวิจัยในหน่วยงานรัฐและเอกชน 
3. ที่ปรกึษาทางประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรมในหน่วยงานเอกชน 
4. วิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 

และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
โครงสร้างหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 2 
 วิชาบังคับ    21  หนว่ยกติ 
 วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ 
 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า)  12  หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต 
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53 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

รายวิชา 
1. แผน ก แบบ ก 2 
รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
262 400  ความเข้าใจภาษาอังกฤษ      3*(3-0-6) 
   (English Comprehension) 
   ส าหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบเข้าเรียนในวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ ์
262 401  การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย     3*(0-6-3) 
   (Delineations in Thai Architecture)   
   ส าหรับนักศึกษาที่ขาดพื้นฐานในการท าความเข้าใจแบบทางสถาปัตยกรรม 

 รายวิชาบังคับ จ านวน 21 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 262 510  วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม    3(3-0-6) 
   (Research Methodology in History of Architecture) 
262 511  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนสมัยสุโขทัย    3(3-0-6) 
   (History of Pre-Sukhothai Architecture) 
262 512  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย-อยุธยา   3(3-0-6) 
     (History of Architecture During Sukhothai and Ayutthaya Periods) 
262 513  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร ์   3(3-0-6) 
     (History of Architecture During Rattanakosin Period)  
262 514  วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยและ   3(3-0-6) 
   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     (Culture and Vernacular Architecture in Thailand and Southeast Asia) 
262 515  การอนรุักษ์อาคารทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย  3(2-2-5) 
   (Conservation of Historic Buildings and Ancient Monuments  
   in Thailand)  
262 516  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1    3(3-0-6) 
    (History of Architecture in Southeast Asia I) 

 รายวิชาเลอืก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวิชาต่อไปนี้ 
262 530  วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
   (Evolution of Buddhist Architecture) 
262 531  สถาปัตยกรรมยคุสมัยใหม่ในสยามสมัยรัชกาลที ่4 – รัชกาลที่ 8  3(2-2-5) 
   (New Architecture in Siam from the Kings Reign of Rama IV to Rama VIII) 
262 532  การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม     3(0-6-3) 
   (Architectural Reconstruction) 
262 533  ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
   (Thai Studies) 

หมายเหตุ * หมายถึง นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกติและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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54 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

262 534  การเมอืง เศรษฐกิจ สังคมในสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย   3(3-0-6)  
             (Politics, Economy, Society in Contemporary Thai Architecture) 
262 535  การศึกษารายบคุคล        3(0-6-3) 
   (Individual Study) 
262 536  สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม      3(3-0-6) 
     (Seminar in History of Architecture) 
262 537  การอนรุักษ์ย่านและชุมชนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย    3(2-2-5) 

(Conservation of Historic Sites and Settlements in Thailand) 
262 538  การวินจิฉัยการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 

(Building Diagnostics of Ancient Monuments and Historic Buildings) 
262 539  การอนรุักษ์วัสดใุนโบราณสถานในประเทศไทย    3(2-3-4) 

(Conservation of Materials in Ancient Monuments in Thailand) 
262 540  การปรับปรงุอาคารประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่    3(2-2-5) 

(Rehabilitation of Historic Buildings in New Scenario) 
262 541  การศึกษาดูงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในต่างประเทศ   3(2-2-5) 
             (Architectural Conservation at International Level) 
262 542  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2   3(3-0-6) 
     (History of Architecture in Southeast Asia II) 
262 543  ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมใน  3(3-0-6) 
   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
             (Religions, Beliefs, and Culture influenced on Architecture in  
   Southeast Asia) 
262 544  การวจิัยและการเผยแพร่ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม   3(3-0-6) 

   (Research and Dissemination of Architectural History)  
นอกจากรายวิชาดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทุกรายวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชาอื่น  ๆ 

ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  12  หน่วยกิต 
 262 520  วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
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55 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

แผนการศึกษา  
 1. แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ 3*(3-0-6) 
262 401 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย 3*(0-6-3) 
262 511 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนสมัยสุโขทัย 3(3-0-6) 
262 514 วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยและเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้  
3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

262 510 วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม 3(3-0-6) 
262 512 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย-อยุธยา  3(3-0-6) 
262 515 การอนรุักษ์อาคารทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศ

ไทย 
3(2-2-5) 

 วิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

262 513 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์  3(3-0-6) 
262 516 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1  3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 6 
รวมจ านวน 12 

 
 
 
* ส าหรับนักศึกษาทีข่าดพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยรายวิชานี้ไม่นับ 
หน่วยกติ 
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56 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
262 520 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
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57 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ค าอธิบายรายวชิา 
262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
  (English Comprehension) 

เงื่อนไข: 1. วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U  
2. นกัศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิ์ไดร้ับการยกเว้นไม่ต้องสอบ   ภาษาต่างประเทศ 
การอ่านงานเขียนที่เกี่ยวกับวิชาสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย  

ในรูปของบทความทางวิชาการ รายงาน หรือต าราภาษาอังกฤษ 
English readings about architecture, using materials from articles, reports, 

and books, particularly those with contents relating to Thailand. 
 
262 401 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย      3(0-6-3) 
  (Delineations in Thai Architecture) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
เขียนแบบสถาปัตยกรรมไทยประเภทต่าง ๆ รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบที่

เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 
Drafting exercises in drawing various types of Thai architectural components, 

decorative ornaments, structure, and construction details. 
 
262 510  วิธีวจิัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
  (Research Methodology in History of Architecture) 

วิธีการและตัวแบบการวิจัยเพื ่อน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและวิธีวิจัยงานศิลป
สถาปัตยกรรม 

Research models, methods, and their applications for carrying out 
investigations in history of architecture and related arts. 

 
262 511  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนสมัยสุโขทัย     3(3-0-6) 
  (History of Pre-Sukhothai Architecture) 

ร ูปแบบลักษณะเฉพาะและที ่มาของสถาปัตยกรรม การวางผ ัง ว ิธ ีการก ่อสร ้าง
สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและปรัชญาของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง ก่อนพุทธศตวรรษที่ 
19 รวมทั้งสถาปัตยกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบต่าง ๆ จากนอกประเทศ  

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
Architecture of Pre-Sukhothai periods before 14th century in Thailand; origins, 

philosophy, styles, layouts, construction techniques, and sculptural elements; special 
characteristics of foreign art styles, their origins and influence on Thai architecture.  

Field trips required. 
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58 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

262 512  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย-อยุธยา    3(3-0-6) 
(History of Architecture During Sukhothai and Ayutthaya Periods)  

คติ แนวคิด ลักษณะเฉพาะของการวางผัง รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการของงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทพุทธศาสนาคาร ที่
เป็นทั้ง เจดีย์ ปรางค์ มณฑป อุโบสถ วิหาร และอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับศิลปสถาปัตยกรรมไทย
ในช่วงสมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยาตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ 19-24)  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Architecture in Thailand from the 1 4 th to the 1 9 th centuries during the 

periods of Sukhothai and Ayutthaya; ideologies, concepts, building layouts, styles, 
structures and architectural components; role and development of Buddhist 
buildings and structures such as stupas, prangs, mandapas, ordination halls, and 
viharas, in connection with developments in Thai art and architecture during the 
periods.  

Field trips required. 
 
262 513  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร ์    3(3-0-6) 

(History of Architecture During Rattanakosin Period) 
สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 8 เพื่อเข้าใจใน

คุณค่าสุนทรียภาพและอุดมคติแห่งยุคสมัย รวมทั้งสภาพสังคมวัฒนธรรมและแนวความคิดที่ส่งผล
ต่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอิทธิพลจากอารยธรรมอยุธยา จีน และอารยธรรมใหม่
จากตะวันตก และวิถีชีวิตที ่สะท้อนในตัวสถาปัตยกรรม ผ่านการวิเคราะห์ผังพื ้น รูปลักษณ์ 
องค์ประกอบ วัสดุ และการก่อสร้างของอาคารประเภทต่าง ๆ วัด พระราชวัง บ้านพักอาศัย อาคาร
สาธารณะ และอาคารราชการ  

Architecture of Rattanakosin period from the reign of Kings Rama I to Rama 
VIII; aesthetic values and ideologies; socio-cultural conditions and ideals affecting the 
creation of architecture especially those influenced by Ayutthaya, Chinese and 
Western civilizations; understanding lifestyles reflected in the works of architecture 
through analysis of plans, styles, components, materials and construction of various 
building types: temples, palaces, residences, public and government buildings. 
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262 514  วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
    (Culture and Vernacular Architecture in Thailand and Southeast Asia) 

ความเกี่ยวเนื่องระหว่างวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม รูปแบบทางสังคมวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมพื้นถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดลักษณะเฉพาะในด้านชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ 
ศาสนา การตั้งถิ่นฐาน ศิลปะ รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
การสะท้อนกลับระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ปัจจัยที่เป็นนามธรรม รูปแบบและรูปทรง
สถาปัตยกรรม การจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอย สัญลักษณ์และสิ่งประดิษฐ์พื้นบ้าน ที่ปรากฏในแต่ละ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ความส านึกในคุณค่าของภูมิปัญญาและงาน
ออกแบบระดับพื้นบ้านเหล่านั้น 

Relations between culture and architecture; social forms, cultural and 
environmental factors determining the unique characteristics of everyday life, 
occupations, religion, human settlements, art and architecture; emphasises on the 
interrelationships between intangible and tangible factors-social, culture and 
architecture; study of forms, functions and spatial identity of vernacular architecture 
including symbols, folk arts and inventions in Thailand and the neighbouring 
countries; awareness of the value of local wisdom and folk art design. 

 
262 515  การอนุรักษ์อาคารทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย   3(2-2-5) 

(Conservation of Historic Buildings and Ancient Monuments in Thailand) 
หลักการ แนวคิด การอนุรักษ์โบราณสถานทั้งของไทยโบราณและหลักสากล การอนุรักษ์

โครงสร้างและวัสดุของโบราณสถาน สาเหตุของความเสื่อมของโครงสร้างและวัสดุ และวิธีการแก้ไข
โดยพื้นฐาน ตลอดจนการตรวจสภาพโบราณสถานและการท ารายงานการตรวจสภาพ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Principles and concepts in conservation of historic buildings according to 

ancient Thai techniques as well as international charters and methods; conservation 
of structure and materials; causes of deterioration and basic interventions; inspection 
of buildings and documentation of physical conditions.    

Field trips required. 
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262 516  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1   3(3-0-6) 
(History of Architecture in Southeast Asia I) 

   ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนผืนแผ่นดินใหญ่และจักรวรรดิ
หมู่เกาะในอินโดนีเซียระหว่างคริสตศตวรรษที่ 7 ถึง 13 ตั้งแต่สมัยเริ่มการเผยแพร่อิทธิพลอินเดีย
ในช่วงต้นคริสตกาลจนถึงยุคทองของศิลปะอินเดีย สถาปัตยกรรมสมัยเริ่มการเผยแพร่อิทธิพล
อินเดีย สถาปัตยกรรมและศิลปะของ ผิว (พยู) มอญ และอาระข่าน สถาปัตยกรรมในอาณาจักร
ฟูนัน เจนละ จามปา และศรีวิชัย ส่วนสถาปัตยกรรมยุคทองของอิทธิพลอินเดีย สถาปัตยกรรมชวา
กลาง (คริสตศตวรรษที่ 7 ถึง 10) สถาปัตยกรรมเขมรสมัยพระนคร (คริสตศตวรรษที่ 9 ถึง 12)  
สถาปัตยกรรมพุกาม (คริสตศตวรรษที่ 11 ถึง 13) และสถาปัตยกรรมจามปา (คริสตศตวรรษที่ 8 
ถึง 11)  นอกจากนั้นการศึกษายังรวมถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมของอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะ
และสถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย  

The architectural history of mainland and insular Southeast Asia during 7th to 
13th centuries from the period of expansion of Indian culture ( around the beginning 
of the Christian era)  to the golden period of maturity of Indian Influence,  the early 
Indianization period, for instance, architecture and art of the Pyu, Mon, and Arakanese 
and that of Fu-nan, Chen- la, Champa, and Srivijaya, the period of the maturity of 
Indian influence, for example, architecture in the Central Javanese period (7th to 10th 
centuries) ; Khmer architecture of the Angkor period ( 9th to 12th centuries) ; Pagan 
architecture (11th to 13th centuries) ; and Champa architecture (8th to 11th centuries) .  
As well as the architecture and art of India influenced that in Southeast Asia. 

 
262 520  วิทยานิพนธ์       มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  (Thesis)       
  เงื่อนไข: นักศึกษาต้องผ่านวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 

โครงการเฉพาะบุคคลที ่ม ีเน ื ้อหาตามกลุ ่มว ิชาเล ือกที ่ก  าหนดไว ้ในหลักสูตร คือ 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน  และสถาปัตยกรรมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา   

Individual undertaking in research project on topic supervised by thesis 
adviser concerning either history of architecture, architecture and urban conservation, 
or architecture of Southeast Asia under the supervision of a thesis supervisor. 
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262 530  วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม      3(3-0-6) 
  (Evolution of Buddhist Architecture) 

ก าเนิดพุทธสถาปัตยกรรมและพัฒนาการในอินเดีย ศรีลังกา และประเทศเพื่อนบ้านที่มี
อิทธิพลต่อพุทธสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ผังบริเวณ อุโบสถ วิหาร เจดีย์ และสังฆิกวิหาร 

Origin and development of Buddhist architecture in India, Sri Lanka, and 
Thailand’s neighbouring countries; their influences on plans, layouts and designs of 
Buddhist architecture in Thailand, ordination halls, viharas, pagodas, and monasteries. 

 
262 531   สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 8  3(2-2-5) 

(New Architecture in Siam from the Kings Reign of Rama IV to Rama VIII) 
สถาปัตยกรรมใหม่ภายใต้อิทธิพลตะวันตก ซึ่งเป็นผลจากการเปิดประเทศ ตั้งแต่สมัย

รัชกาลที ่ 4 จนถึงรัชกาลที ่ 8 สภาพสังคม วัฒนธรรมที ่ท าให้เกิดอุดมคติแห่งยุคสมัย และ
สถาปัตยกรรมแบบใหม่ การวิเคราะห์ผังพื้น รูปแบบ วัสดุ และการก่อสร้างของอาคารประเภทต่าง 
ๆ มีการเปรียบเทียบกับอาคารช่วงเวลาเดียวกันในญี่ปุ่นตั้งแต่รัชสมัยเมจิ ไทโช และโชวะ 

New architecture under Western influence resulting from opening the country 
to the West from the reigns of King Rama IV to Rama VIII; socio-cultural conditions 
affecting emergence of ideology of the age bringing about new kind of architecture; 
analysis of plans, styles, materials and construction of various types of buildings; 
comparative studies of contemporaneous buildings in Japan in the Meiji, Taisho and 
Showa period. 

 
262 532  การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม     3(0-6-3) 
  (Architectural Reconstruction) 

กระบวนการเก็บข้อมูลและบันทึกจากสถานที่ตั้งเพื่อน ามาสู่การวิเคราะห์และสันนิษฐาน
รูปแบบดั ้งเด ิมของโบราณสถาน ด้วยการใช้องค์ความรู ้และหลักว ิชาทางประวัต ิศาสตร์
สถาปัตยกรรม 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Collecting and documenting architectural data from assigned sites;  use of 

data as well as knowledge of architectural history to analyze and speculate original 
forms of ancient buildings. 

Field trips required. 
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262 533  ไทยศึกษา         3(3-0-6) 
  (Thai Studies) 

ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีการด ารงชีวิต โลกทัศน์ คติความเชื่อ
และศาสนา ทั้งระดับสังคมชาวบ้านและในราชส านักตลอดจนการรับเอาอารยธรรมต่าง  ๆ เข้ามา
พัฒนาจนกลายเป็นจารีตของตนเอง 

Thai traditions and cultures in the past associated with ways of life, 
worldviews, religions, and beliefs of common people and courtiers, and adaptation 
of influences from other civilizations. 

 
262 534  การเมือง เศรษฐกิจ สังคมในสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย   3(3-0-6) 

(Politics, Economy, Society in Contemporary Thai Architecture) 
ความเปลี่ยนแปลงทางแนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่

เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
Transformations in thoughts, doctrines, and architectural styles of 

contemporary Thai architecture as a result of political and socio-economic changes. 
 
262 535  การศึกษารายบุคคล        3(0-6-3) 
  (Individual Study) 

เลือกศึกษาและค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม หรือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

Individual undertaking in a study concerning history of architecture or 
architectural conservation on topic of special interest. 

 
262 536  สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม      3(3-0-6) 

(Seminar in History of Architecture) 
สัมมนาเกี ่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดต่าง  ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับประวัติศาสตร์

สถาปัตยกรรม 
Discussion of theories, principles, and concepts pertaining to history of 

architecture. 
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262 537  การอนุรักษ์ย่านและชุมชนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย    3(2-2-5) 
(Conservation of Historic Sites and Settlements in Thailand) 

หลักการบริหาร การจัดการ และกฎหมายตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งที่ตั ้ง การอนุรักษ์โบราณสถานและสภาพโดยรอบ ตลอดจนการ
อนุรักษ์ชุมชนประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์สภาพสังคม วัฒนธรรม และกายภาพ
ของชุมชน 

Principles of management and legislations concerning conservation of historic 
places; conservation of buildings, sites, surroundings, and community settlements, 
based on analysis of socio-cultural factors and physical conditions. 

 
262 538  การวินิจฉัยการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์  3(3-0-6) 

(Building Diagnostics of Ancient Monuments and Historic Buildings) 
โครงสร้างและวิธีการก่อสร้างโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์ สาเหตุ ปัจจัย และ

ตัวการที่ท าให้อาคารเสื่อมสภาพ รูปแบบการเสื่อมสภาพของโครงสร้างอาคารและวัสดุ และการ
วินิจฉัยหาสาเหตุการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Structures and construction techniques of ancient monuments and historic 

buildings; causes, factors and agents causing decays; patterns of structural damage 
and material deterioration; and diagnosis of building decay and deterioration. 

Field trips required. 
 
262 539  การอนุรักษ์วัสดุในโบราณสถานในประเทศไทย      3(2-3-4) 

(Conservation of Materials in Ancient Monuments in Thailand) 
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสรา้งโบราณสถานในประเทศไทย กระบวนการเสื่อมสภาพ

ของวัสดุเมื่อถูกน ามาใช้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย คุณสมบัติ ข้อดีข้อเสียของวัสดุและ
วิธีการที่ใช้ในการอนุรักษ์วัสดุในโบราณสถานในประเทศไทย  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Properties of materials used in constructing ancient monuments in Thailand; 

decay mechanisms of materials under local climate; properties, advantages and 
disadvantages of materials and techniques used to conserve materials in ancient 
monuments in Thailand.  

Field trips required. 
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262 540  การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่    3(2-2-5) 
(Rehabilitation of Historic Buildings in New Scenario) 

ทฤษฎีและการปฏิบัติการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ เพื่อค้นหากระบวนการและการ
สร้างแนวทางปฏิบัติในการน าอาคารประวัติศาสตร์กลับมาใช้ในบริบทใหม่ ที่ท าให้อาคารถูกใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และอาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไป ด้วยการปรับอาคารให้มีพื้นที่ใช้
สอยใหม่ที ่เหมาะสม โดยกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพอาคารในด้านต่าง ๆ รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมและที่ว่างเดิม โครงสร้างเดิม ทางเดิน และโครงสร้างความสัมพันธ์ของอาคารกับพื้นที่ 
ปัจจัยด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปรัชญาของการอนุรักษ์อาคาร นโยบายและ
การปฏิบัติวิชาชีพ การพัฒนาที่ยั่งยืน และการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 

Concepts and practice concerning rehabilitation of historic buildings in their 
changed context for more effective and efficient use to help prolong the life of 
buildings; analysis of architectural style, structure, circulation, and interrelationship 
between buildings and spaces for determining potential uses; political, social, 
cultural, and economic factors relating to philosophy of conservation and policies 
concerning conservation practices; sustainable development and adaptive reuse of 
resources. 

 
262 541  การศึกษาดูงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในต่างประเทศ    3(2-2-5) 
  (Architectural Conservation at International Level) 

เงื่อนไข: นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเอง นอกเหนือจากค่าลงทะเบียน 
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนในหลากหลายภูมิภาค ยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย ผ่าน

การบรรยาย ทัศนศึกษา และปฏิบัติงานจริงในพื้นที่  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
Field-trip concerning the conservation of architecture and communities in 

other parts of the world, including Europe, America and Asia through lectures, 
excursions, and practical undertakings. Students’ performance based on the 
evaluating of papers and summer training. 

Field trips required. 
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262 542  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2    3(3-0-6) 

(History of Architecture in Southeast Asia II) 

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนผืนแผ่นดินใหญ่และจักรวรรดิ
หมู่เกาะในอินโดนีเซียตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10 ถึง 20 สมัยการสะท้อนความเป็นสถาปัตยกรรม
ท้องถิ ่นจนถึงสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ได้แก่ สถาปัตยกรรมในชวาตะวันออกระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 10 ถึง 16  สถาปัตยกรรมในกัมพูชาและพม่าหลังจากอาณาจกัรเขมรและพุกามลม่
สลายในคริสต์ศตวรรษที่ 13  สถาปัตยกรรมจามปาตอนปลาย  สถาปัตยกรรมในประเทศไทยที่รัฐ
และอาณาจักรเริ่มก่อตั้งและมีบทบาทขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13  พุทธสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพล
พระพุทธศาสนาเถรวาทจากศรีลังกา  รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลศาสนาอิสลามใน
มาเลเซียและอินโดนีเซีย  และสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     

Architectural history of mainland Southeast Asia and insular Indonesia from 
the 10th to the 20th century A.D., reflection periods of local to colonial architecture, 
for example, architecture in Eastern Java during the 1 0 th to the 1 6 th centuries; 
architecture in Cambodia and Burma after the collapse of Angkor and Pagan empires 
in the 13th century; Champa architecture in the late period; architecture of states and 
kingdom emerged in Thailand in the 1 3 th century; Buddhist architecture with 
Sinhalese influence; architecture with Islamic influence in Indonesia and the Malay 
Peninsula; and architecture with Western influence in Southeast Asia. 

 
262 543  ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรม   3(3-0-6) 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้       
(Religions, Beliefs, and Culture influenced on Architecture in  
Southeast Asia) 

ศึกษา ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที ่มีอิทธิพลต่อการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมในภูมิภาค เนื่องจากสถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบวัฒนธรรม พื้นที่
ว่างในงานสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะใช้เพื ่อเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาหรือความเชื ่อหรือเพื ่อการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมล้วนสะท้อนโลกทัศน์ของผู ้สร้างและผู้อยู่อาศัย  ศาสนา ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมทั้งที่เป็นของดั้งเดิมในภูมิภาคและที่รับอิทธิพลจากภายนอก  ระบบทางสังคม  ระบบ
ความเชื่อและศาสนา  รวมไปถึงแนวความคิดเรื่อง น ้า ภูเขา จักรวาล และสมมุติเทพ 

Study of religions, beliefs, and culture in Southeast Asia that influence 
architectural designs in the region.  Architecture as a cultural system; symbolic religious 
spaces and spaces for social interactions reflecting worldviews of their builders and 
inhabitants, local traditions and foreign influences, social systems, beliefs and 
religious systems, and cosmological concepts of water, mountain, and divinities. 
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262 544  การวิจัยและเผยแพร่ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม    3(3-0-6) 
(Research and Dissemination of Architectural History) 

แนวทางที่เป็นไปได้ในการวิจัย ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ที่
นอกเหนือไปจากแบบแผนทางวิชาการ 

Possibilities of various ways in which architectural history may be researched, 
applied and disseminated outside the conventional academic research. 
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รายละเอยีดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย              หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 
 ภาษาอังกฤษ          Master of Science Program in Construction Project Management 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการโครงการกอ่สร้าง) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Science (Construction Project Management) 
 ชื่อยอ่ภาษาไทย  วท.ม. (การจัดการโครงการก่อสร้าง)    
 ชื่อยอ่ภาษาอังกฤษ   M.Sc. (Construction Project Management)   
วิชาเอก 
 ไม่ม ี
จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 
 1. ผู้บรหิารหรือผู้จัดการโครงการ/โครงการก่อสร้าง 

2. ผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานก่อสร้าง 
3. ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 
4. ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง 
5. สายวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการก่อสร้าง เช่น ผู้บริหารทรัพยากรอาคาร  ผู้จัดการ

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่ท างานในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรือ บริษัทบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง หรือ 
บริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 แผน ดังนี้ 
 1. แผน ก แบบ ก 1 

วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า)   36 หน่วยกติ 
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  2. แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบงัคับ จ านวน   15  หน่วยกติ 
หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า            9  หน่วยกติ 
วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า)   12 หน่วยกติ 

 3. แผน ข 
หมวดวิชาบงัคับ จ านวน   15  หน่วยกติ 
หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)              6 หน่วยกติ 

หมายเหตุ  
1. การสอบประมวลความรู ้
แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2 ไม่มีการสอบประมวลความรู้ 
แผน ข มีการสอบประมวลความรู้ ภายหลังจากที่ได้เรียนและผ่านรายวิชาบังคับและเงื่อนไขของ

รายวิชาบังคับทั้งหมด สายวิชาในการสอบประมวลความรู้ แบ่งออกเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ 
 1. สายวิชาการบริหารการก่อสร้าง 
 2. สายวิชาความรู้ทั่วไป  
2. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอย่างเพียงพอ จะต้องศึกษาและสอบ

ผ่านรายวิชา 263 401 พื้นฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยไม่นับหน่วยกิต และให้แสดงผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

3. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องลงทะเบียนรายวิชา 263 403 คลินิกภาษา 1 
และ 263 404 คลินิกภาษา 2 ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต และให้แสดงผลการสอบเป็น
สัญลักษณ์ S หรือ U ส่วนนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
โดยไม่นับหน่วยกิต และให้แสดงผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

4. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนรายวิชา 263 414 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ
โครงการก่อสร้าง โดยไม่นับหน่วยกิต และให้แสดงผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

รายวิชา 
 1. แผน ก แบบ ก 1 
 หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

263 401  พื้นฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม   3*(3-0-6) 
   (Basic Design in Architecture and Engineering)    
263 402  ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง  3*(3-0-6) 
   (Technical English for Construction Project Management) 
263 403   คลินิกภาษา 1       2*(2-0-4) 
   (Language Clinic I) 
263 404   คลินิกภาษา 2        2*(2-0-4) 
   (Language Clinic II) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกติ และวัดผลเป็น S หรอื U 
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263 414   ระเบียบวิธวีิจัยทางการจดัการโครงการก่อสร้าง   3*(3-0-6) 
   (Research Methodology in Construction Project Management) 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ    
263 420  วิทยานิพนธ ์     มีค่าเทียบเท่า 36 หนว่ยกติ 
  (Thesis) 

 2. แผน ก แบบ ก 2  
 หมวดวิชาพื้นฐาน 

263 401  พื้นฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม   3*(3-0-6) 
   (Basic Design in Architecture and Engineering)    
263 402  ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง  3*(3-0-6) 
   (Technical English for Construction Project Management) 
263 403   คลินิกภาษา 1       2*(2-0-4) 
   (Language Clinic I) 
263 404   คลินิกภาษา 2        2*(2-0-4) 
   (Language Clinic II) 
หมวดวิชาบังคับ      จ านวน 15 หน่วยกิต 
263 410  การจดัการโครงการก่อสร้าง 1     3(3-0-6) 
      (Construction Project Management I) 
263 411  การจดัการโครงการก่อสร้าง 2     3(3-0-6) 
      (Construction Project Management II) 
263 412  การจดัการโครงการก่อสร้าง 3     3(3-0-6) 
      (Construction Project Management III) 
263 413  การจดัการโครงการก่อสร้าง 4     3(3-0-6) 
      (Construction Project Management IV) 
263 414   ระเบียบวิธวีิจัยทางการจดัการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Construction Project Management) 
หมวดวิชาเลอืก      จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ   
263 430  ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
   (Information System in Construction Project Management) 
263 431  คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 

   (Computer Application in Construction Project Management) 
263 432  การจ าลองขอ้มลูอาคารส าหรับการจดัการโครงการก่อสร้าง  3(3-0-6) 
   (Building Information Modeling for Construction Project  

Management) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกติ และวัดผลเป็น S หรอื U 
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263 433  การบริหารทรัพย์สินและการจัดการทรัพยากรอาคาร          3(3-0-6) 
   (Property and Facility Management) 

263 434  การจดัการและเทคนิคการฟื้นฟูและบูรณะอาคาร             3(3-0-6) 
   (Building Refurbishment Management and Techniques)  

263 435  การประเมินประสิทธิภาพอาคาร      3(3-0-6) 
   (Building Performance Assessment) 
263 436  การบรูณาการงานระบบอาคาร     3(3-0-6) 
   (Integration of Building Systems) 
263 437  การจดัการพลังงานส าหรับโครงการก่อสร้าง    3(3-0-6) 
   (Energy Management for Construction Project) 
263 438  การก่อสร้างแบบยั่งยืน           3(3-0-6) 

   (Sustainable Construction)  
263 439  ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพื่อการด าเนินงาน    3(3-0-6) 
   (Introduction to Operations Research) 
263 440  การจดัการคุณภาพ      3(3-0-6) 
   (Quality Management) 
263 441  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์     3(3-0-6) 
               (Human Resource Management) 
นอกเหนือไปจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ ที่บัณฑิต

วิทยาลัยเปิดสอนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ    
263 421  วิทยานิพนธ ์     มีค่าเทียบเท่า 12 หนว่ยกติ 
   (Thesis) 

 3. แผน ข  
 หมวดวิชาพื้นฐาน 

263 401  พื้นฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม   3*(3-0-6) 
   (Basic Design in Architecture and Engineering)    
263 402  ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง  3*(3-0-6) 
   (Technical English for Construction Project Management) 
263 403   คลินิกภาษา 1       2*(2-0-4) 
   (Language Clinic I) 
263 404   คลินิกภาษา 2        2*(2-0-4) 
   (Language Clinic II) 

 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกติ และวัดผลเป็น S หรอื U 
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หมวดวิชาบังคับ      จ านวน 15 หน่วยกิต 
263 410  การจดัการโครงการก่อสร้าง 1     3(3-0-6) 
      (Construction Project Management I) 
263 411  การจดัการโครงการก่อสร้าง 2     3(3-0-6) 
      (Construction Project Management II) 
263 412  การจดัการโครงการก่อสร้าง 3     3(3-0-6) 
      (Construction Project Management III) 
263 413  การจดัการโครงการก่อสร้าง 4     3(3-0-6) 
      (Construction Project Management IV) 
263 414   ระเบียบวิธวีิจัยทางการจดัการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 

    (Research Methodology in Construction Project Management) 
หมวดวิชาเลอืก      จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
263 430  ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
   (Information System in Construction Project Management) 
263 431  คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 

   (Computer Application in Construction Project Management) 
263 432  การจ าลองขอ้มลูอาคารส าหรับการจดัการโครงการก่อสร้าง  3(3-0-6) 
   (Building Information Modeling for Construction Project  

Management) 
263 433  การบริหารทรัพย์สินและการจัดการทรัพยากรอาคาร          3(3-0-6) 

   (Property and Facility Management) 
263 434  การจดัการและเทคนิคการฟื้นฟูและบูรณะอาคาร             3(3-0-6) 

   (Building Refurbishment Management and Techniques)  
263 435  การประเมินประสิทธิภาพอาคาร      3(3-0-6) 
   (Building Performance Assessment) 
263 436  การบรูณาการงานระบบอาคาร     3(3-0-6) 
   (Integration of Building Systems) 
263 437  การจดัการพลังงานส าหรับโครงการก่อสร้าง    3(3-0-6) 
   (Energy Management for Construction Project) 
263 438  การก่อสร้างแบบยั่งยืน           3(3-0-6) 

   (Sustainable Construction)  
263 439  ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพื่อการด าเนินงาน    3(3-0-6) 
   (Introduction to Operations Research) 
263 440  การจดัการคุณภาพ      3(3-0-6) 
   (Quality Management) 
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263 441  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์     3(3-0-6) 
               (Human Resource Management) 

 นอกเหนือไปจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ ที่บัณฑิต
วิทยาลัยเปิดสอนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ    
263 422  การค้นคว้าอิสระ     มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

   (Independent Study)  
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แผนการศึกษา 
 1. แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
263 420 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
263 414 
263 420 

ระเบียบวิธวีิจัยทางการจดัการโครงการก่อสร้าง 
วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 

3*(3-0-6) 
6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

263 420 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 
รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

263 420 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 
รวมจ านวน 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติ 
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 2. แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
263 410 
263 411 
263 412 
263 413 

การจดัการโครงการก่อสร้าง 1 
การจดัการโครงการก่อสร้าง 2 
การจดัการโครงการก่อสร้าง 3 
การจดัการโครงการก่อสร้าง 4 

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

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
263 414 

 
ระเบียบวิธวีิจัยทางการจดัการโครงการก่อสร้าง 
วิชาเลือก 

3(3-0-6) 
9 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
263 403 
263 421 

คลินิกภาษา 1 
วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 

3*(3-0-6) 
6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
263 404 
263 421 

คลินิกภาษา 2 
วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 

3*(3-0-6) 
6 

รวมจ านวน 6 
 
 
 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติ 
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3. แผน ข 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
263 410 
263 411 
263 412 
263 413 

การจดัการโครงการก่อสร้าง 1 
การจดัการโครงการก่อสร้าง 2 
การจดัการโครงการก่อสร้าง 3 
การจดัการโครงการก่อสร้าง 4 

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

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
263 414 

 
ระเบียบวิธวีิจัยทางการจดัการโครงการก่อสร้าง  
วิชาเลือก 

3(3-0-6) 
9 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
263 403 
263 422 

คลินิกภาษา 1 
การค้นคว้าอิสระ  (มีค่าเทียบเท่า) 

3*(3-0-6) 
3 

รวมจ านวน 3 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
263 404 
263 422 

คลินิกภาษา 2 
การค้นคว้าอิสระ  (มีค่าเทียบเท่า) 
วิชาเลือก 

3*(3-0-6) 
3 
6 

รวมจ านวน 9 
 
 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
263 401  พื้นฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  3(3-0-6) 
       (Basic Design in Architecture and Engineering) 

      เงื่อนไข  : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  พื ้นฐานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การวิเคราะห์ปัญหาในงาน
ออกแบบและก่อสร้างประเภทต่าง ๆ โดยการอภิปรายและสัมมนา 
  Fundamentals of architectural and engineering design; analyzing various types 
of problems in design and construction through discussions in class. 

     
263 402   ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรบัการบริหารโครงการก่อสร้าง  3(3-0-6) 
   (Technical English for Construction Project Management) 

     เงื่อนไข  : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
  ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะการน าเสนองานและ
การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการโครงการก่อสร้าง 
  English language skills in reading, writing, listening, and speaking, including 
increasing presentation and discussion skills on topics relating to construction 
management.  

 
263 403   คลินิกภาษา 1  2(2-0-4) 
   (Language Clinic I) 

 เงื่อนไข  : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
ประเภทและการเลือกอ่านผลงานทางวิชาการ กลยุทธ์การอ่าน ฝึกทักษะการอ่านจับ

ใจความ การคิดเชิงวิพากษ์ การบันทึก การวิเคราะห์และการสรุปเนื้อหา  
Types and selection of academic literature; reading strategies; practice 

reading comprehension, critical thinking, note-taking, content analyzing, and 
summarizing.  
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263 404   คลินิกภาษา 2  2(2-0-4) 
   (Language Clinic II) 

 เงื่อนไข  : วดัผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
โครงสร้างการเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาประเด็นในการเขียนรายงานและบทความ

วิชาการ การฝึกเข้มทักษะการเขียนเชิงวิชาการ จรรยาบรรณเชิงวิชาการ การเขียนอ้างอิง การใช้
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ในการจัดการรูปแบบการเขียน การอ้างอิง และการท ารายการ
เอกสารอ้างอิง ประเภทการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
  Structure of academic writing; academic and article report argument 
formation; intensive practice in academic writing, ethics, and reference; applying 
software(s) for managing writing format, citation, and references; types of publications 
and submission process. 
 

263 410  การจัดการโครงการก่อสร้าง 1   3(3-0-6) 
       (Construction Project Management I) 

  ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
และการจัดการงานออกแบบ ทฤษฎีในการจัดการโครงการก่อสร้าง การอภิปรายและสัมมนา
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องส าหรับพัฒนาโครงการวิจัยในสาขาการจัดการโครงการก่อสร้าง 
  Overview of construction business and industry; project feasibility study and 
design management; theories of construction project management; discussion and 
seminar in related issues to formulate research questions in construction project 
management. 

 
263 411    การจัดการโครงการก่อสร้าง 2  3(3-0-6) 
    (Construction Project Management II) 

  การวางแผนต้นทุนโครงการ การจัดการโครงการก่อสร้างตามล าดับวัฏจักรโครงการ 
องค์การก่อสร้าง ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการประมูล  การคัดเลือกผู้รับเหมา และการ
จัดเตรียมเอกสารสัญญาก่อสร้าง  
  Project cost planning; construction project management activities based on 
construction life-cycle; project organization, procurement systems, bidding 
documents, contractor selection, and construction contract arrangement. 
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263 412    การจัดการโครงการก่อสร้าง 3  3(3-0-6) 
    (Construction Project Management III) 

  การบริหารสัญญา เครื่องมือในการจัดการเวลาและการควบคุมต้นทุนโครงการ เอกสาร
และการสื่อสารในที่ก่อสร้าง อภิปรายและสัมมนาปัญหาความขัดแย้งและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
  Contract administration; tools for time management and cost control; site 
documentation and communication; discussion and seminar in conflicts and disputes 
resolutions.  

 
263 413    การจัดการโครงการก่อสร้าง 4  3(3-0-6) 
    (Construction Project Management IV) 

  การบริหารคุณภาพของโครงการ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความปลอดภัย 
ทฤษฎีการจัดการโครงการก่อสร้างสมัยใหม่ อภิปรายและสัมมนาประเด็นปัญหาในการจัดการ
โครงการ 
  Project quality management, risk and safety management; advanced 
construction project management theories; discussion and seminar in issues in project 
management. 

 
263 414    ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง  3(3-0-6) 
    (Research Methodology in Construction Project Management) 

 เงื่อนไข  : แผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  แนะน าระเบียบวิจัย วิธีด าเนินงานวิจัยเบื้องต้นและงานวิจัยขั้นสูง ลักษณะเฉพาะของการ
วิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง การน าเสนอ การอภิปรายหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ การจัดท า
โครงร่างการวิจัย การเก็บข้อมูล เครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความผล
การศึกษา 
  Introduction to research methodology; basic and advanced research 
methodology; unique characteristics of research in construction project management; 
presentation and discussion on topics of interests; research proposal preparation; 
data gathering, research tools, data analysis, interpretation. 
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263 420   วิทยานิพนธ์                 มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
   (Thesis)   

  นักศึกษาเลือกท าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการก่อสร้าง  แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ที่เป็นระบบ การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ และการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผลการศึกษา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
  Individual research on a topic concerning construction project management; 
demonstrating abilities in: systematic thinking and data analysis; explaining 
relationships between theories and practices; and showing reliable study results 
under the supervision of a thesis supervisor.  

 
263 421   วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
   (Thesis)   

 วิชาบังคับก่อน : 263 414 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง 
  นักศึกษาเลือกท าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการก่อสร้าง  แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ที่เป็นระบบ และการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและ
การปฏิบัติ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  Individual research on a topic concerning construction project management; 
demonstrating abilities in systematic thinking and data analysis and explaining 
relationships between theories and practices under the supervision of a thesis 
supervisor.  

 
263 422  การค้นคว้าอิสระ                                             มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 
   (Independent Study)  

 วิชาบังคับก่อน : 263 414 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง 
  การศึกษาเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการก่อสร้างที่น่าสนใจ โดย
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดที่เป็นระบบ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 
  Individual research on a topic concerning construction project management; 
demonstrating abilities in systematic thinking and data analysis under the supervision 
of an independent study supervisor. 
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263 430  ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง  3(3-0-6) 
   (Information System in Construction Project Management) 

  แนวความคิดของระบบสารสนเทศพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการ
โครงการก่อสร้าง การออกแบบและวางแผนระบบสารสนเทศ การควบคุมการก่อสร้าง การวิเคราะห์ 
รายงาน และการประเมินผลระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์เชิงการจัดการ และการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
  Concept of basic information system; practical applications to construction 
project management procedures; information system design and planning; 
construction control; system analysis, reporting and evaluation; information system 
for managerial analysis and executive decision-making. 

 
263 431   คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง  3(3-0-6)
   (Computer Applications in Construction Project Management) 

  ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง การน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการจัดการโครงการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน การทดลองใช้โปรแกรม
ต่าง ๆ ในการวางแผน ประเมิน และจัดการโครงการ การเลือกและน าโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ 
  Basic knowledge of computer applications in construction project 
management; use of computer technology in construction management process; 
examining software used in project planning, estimating, and management; software 
selection and applications.   

 
263 432   การจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง  3(3-0-6)
   (Building Information Modeling for Construction Project Management) 

  หลักการและทฤษฎีในการจ าลองข้อมูลอาคาร (บิม) การประยุกต์ใช้บิม ในการจัดการ
โครงการออกแบบและก่อสร้าง และการแก้ปัญหาในกระบวนการก่อสร้าง 
  Principles and theories of Building Information Modeling (BIM); BIM 
applications in design and construction project management and problem solving. 
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263 433  การบริหารทรัพย์สินและการจัดการทรัพยากรอาคาร                       3(3-0-6)
    (Property and Facility Management) 

  นิยามการบริหารทรัพย์สินและการจัดการทรัพยากรอาคาร ประเภททรัพย์สิน การจัดการ
ทรัพย์สินในครอบครอง บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินและผู้จัดการทรัพยากร
อาคารในโครงการก่อสร้าง 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Definitions of property and facility management; types of properties; portfolio 
management; role and responsibility of property and facility managers in construction 
project.  

   Field trips required. 
 

263 434   การจัดการและเทคนิคการฟื้นฟูและบูรณะอาคาร  3(3-0-6)
   (Building Refurbishment Management and Techniques) 

  หลักการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงอาคาร การวิเคราะห์สภาพอาคารเดิมและความ
คุ้มทุนในการปรับปรุงอาคาร ขั้นตอนและเทคนิควิธีการปรับปรงุอาคารที่ไม่ใช้งานแล้ว การประมาณ
การค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการปรับปรุง และการเสนอเทคนิควิธีการปรับปรุงที่เหมาะสม 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Principles of building refurbishment management; analyzing existing building 
conditions and feasibility study for refurbishing; processes and techniques in 
refurbishing obsolete buildings; cost and budget estimation and refurbishing 
techniques proposal. 

   Field trips required. 
 
263 435   การประเมินประสิทธิภาพอาคาร  3(3-0-6)
   (Building Performance Assessment) 

  หลักการประเมินประสิทธิภาพอาคารและวัตถุประสงค์ การดูแลรักษาสภาพอาคาร เพิ่ม
ประสิทธิภาพอาคาร เปลี่ยนแปลงการใช้สอย วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การวิเคราะห์
ผลการประเมินประสิทธิภาพอาคาร และการจัดท ารายงาน 

     มีการศึกษานอกสถานที่ 
     Principles and objectives of building performance assessment consisting  
   of building maintenance, building performance improvement, and building use  
   adaptation; processes and equipment used for assessment; results analysis and  
   assessment report writing. 

   Field trips required. 
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263 436  การบูรณาการงานระบบอาคาร  3(3-0-6) 
   (Integration of Building Systems) 

  การบูรณาการเทคโนโลยีระบบอาคารต่าง ๆ ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง ระบบ
กรอบอาคาร ระบบโครงสร้าง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า
แสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง ระบบเสียง ระบบอาคารอัตโนมัติ ระบบสื่อสาร การตกแต่งภายในและภูมิ
สถาปัตยกรรม ตลอดจนแนวทางการตรวจสอบระบบอาคารตามที่กฎหมายก าหนด 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Integration of building-system technologies in design and construction 
processes concerning: building envelope; structural system; heating, ventilation, and 
air-conditioning (HVAC) systems; sanitary system; lighting and electrical system; 
acoustic system; building automation system; communication system; and interior 
and landscape design; guidelines for building systems inspection. 

   Field trips required. 
 

263 437  การจัดการพลังงานส าหรับโครงการก่อสร้าง  3(3-0-6) 
   (Energy Management for Construction Project) 

  การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานในขั้นตอนการออกแบบอาคาร การก่อสร้าง และการ
ใช้อาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานอาคาร การทดสอบระบบอาคาร ระบบกรอบ
อาคารและระบบประกอบอาคาร การประเมินประสิทธิภาพอาคารด้านการประหยัดพลังงานและ
ความคุ้มค่าในการลงทุน 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Energy conservation management in building design, construction, and 
occupancy; energy conservation law and regulations; building commissioning; and 
building envelope and systems; building energy performance assessment and energy 
investment evaluation. 

   Field trips required. 
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263 438  การก่อสร้างแบบยั่งยืน  3(3-0-6) 
   (Sustainable Construction) 

  แนวทางส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร แนวทางการประเมินอาคารที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของไทยและต่างประเทศ ทรีส์ และ ลีด 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Guidelines for environmentally friendly building construction project 
management and indoor environmental quality improvement; Thai and international 
methods for rating green building projects: TREES and LEED. 

   Field trips required. 
  
263 439  ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพื่อการด าเนินงาน  3(3-0-6) 
   (Introduction to Operations Research) 

  ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยด าเนินงาน เทคนิคการจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงการจัดการ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการโครงการก่อสร้าง 
  Introduction to operations research; mathematical modeling techniques in 
managerial decision-making and applications for construction project management. 

 
263 440  การจัดการคุณภาพ  3(3-0-6) 
   (Quality Management) 

  แนวความคิดพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ เทคนิค การประยุกต์ใช้และวิธีการแบบต่าง ๆ 
ในการจัดการคุณภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อกระบวนการควบคุม
คุณภาพ การจัดท าแผนในการจัดการคุณภาพ 
  Basic concepts of quality management; techniques, applications and 
alternative approaches to quality management; internal and external factors affecting 
quality control processes; quality management planning. 

 
263 441  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
                (Human Resource Management) 

  พฤติกรรมและอุปนิสัยของมนุษย์ แนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจและด้านสวัสดิการ 
การฝึกอบรม การควบคุมและสั่งการ และการประเมินผล ปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งภายนอกและ
ภายใน การแก้ไขสถานการณ์  
 Human attitudes and behavior; practical approaches to improving morals and 
providing welfare; training, controlling, assigning and assessing; internal and external 
factors affecting human resource management. 
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ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M. Arch. (Urban Design) 

วิชาเอก 
 ไม่ม ี
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า    36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  จ านวน       36 หน่วยกิต 
 แผน ข              ไม่น้อยกว่า       36 หน่วยกิตภาษาอังกฤษ  
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและคุณภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง เช่น 

1. นักออกแบบชุมชนเมือง  
2. นักวิชาการด้านชุมชนเมือง 
3. สถาปนิกผังเมือง 
4. ผู้สอนในสถาบันการศึกษา 
5. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาชุมชนเมือง 
6. นักวิจัย 
7. ประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบและพัฒนาชุมชนเมือง 

การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  ท าวิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  3 หน่วยกิต 
2. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   36 หน่วยกิต 
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หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชา และท าวิทยานิพนธ์ รวมจ านวน 36 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาบังคับ    24 หน่วยกิต 
3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12 หน่วยกิต 

หลักสูตรแผน ข ศึกษารายวิชา และท าการค้นคว้าอิสระ รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และต้องท า
การสอบประมวลความรู้ เมื่อมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

1. หมวดวิชาบังคับ    27 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต  
3. การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6 หน่วยกิต 

รายวิชา  
1. แผน ก แบบ ก 1 
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต 
 426  510  สัมมนาการวิจัยในงานออกแบบชุมชนเมือง   3*(3-0-6) 
   (Urban Design Research Seminar)    
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
 264 520  วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า  36 หน่วยกิต 
   (Thesis)  
2. แผน ก แบบ ก 2 
 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต 

426  510  สัมมนาการวิจัยในงานออกแบบชุมชนเมือง   3*(3-0-6) 
   (Urban Design Research Seminar)    
หมวดวิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต 
264 511  ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง    3(3-0-6) 
   (Urban Design Theories) 
264 512  สัมมนากระบวนการออกแบบชุมชนเมือง   3(3-0-6) 
   (Urban Design Process Seminar) 
264 513  อนาคตของเมือง      3(3-0-6) 
   (Future of City) 
264 514  ข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
   (Data and Analytical Tools for Urban Design) 
264 515  ข้อมูลมหัตและดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
   (Big Data and Digital Technology in Urban Design) 
264 517  ปฏิบัติการการออกแบบชุมชนเมืองขั้นพื้นฐาน   3(0-6-3) 
   (Fundamental Urban Design Studio) 
264 518  ปฏิบัติการการออกแบบชุมชนเมืองอย่างสร้างสรรค์  6(0-12-6) 
   (Creative Urban Design Studio) 
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 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
 264 521  วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า  12 หน่วยกิต 
   (Thesis)   
3. แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ จ านวน 27 หน่วยกิต 
264 511  ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง    3(3-0-6) 
   (Urban Design Theories) 
264 512  สัมมนากระบวนการออกแบบชุมชนเมือง   3(3-0-6) 
   (Urban Design Process Seminar) 
264 513  อนาคตของเมือง      3(3-0-6) 
   (Future of City) 
264 514  ข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
   (Data and Analytical Tools for Urban Design) 
264 515  ข้อมูลมหัตและดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
   (Big Data and Digital Technology in Urban Design)  
264 516  เปิดโลกการเรียนรู้เพื่อการออกแบบชุมชนเมือง  3(3-0-6) 
   (Open Lectures for Urban Design) 
264 517  ปฏิบัติการการออกแบบชุมชนเมืองขั้นพื้นฐาน   3(0-6-3) 
   (Fundamental Urban Design Studio) 
264 518  ปฏิบัติการการออกแบบชุมชนเมืองอย่างสร้างสรรค์  6(0-12-6) 
   (Creative Urban Design Studio) 
หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
264 510  สัมมนาการวิจัยในงานออกแบบชุมชนเมือง   3(3-0-6) 
   (Urban Design Research Seminar)   
264 530  แนวทางการน าแผนไปปฏิบัติในการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
   (Urban Design Implementation) 
264 531  การศึกษาสัณฐานชุมชนเมือง    3(3-0-6) 
    (Study of Urban Morphology) 
264 532  การศึกษาหัวข้อพิเศษ     3(0-6-3) 
   (Special Topic Study)  

  การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกติ  
  264 522  การค้นคว้าอิสระเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

   (Independent Urban Design Study) 
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แผนการศึกษา 
1. แผน ก แบบ ก 1 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 510 สัมมนาการวิจยัในงานออกแบบชุมชนเมือง 3*(3-0-6) 
264 520 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า) 15 

รวมจ านวน 15 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 520 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า) 15 

รวมจ านวน 15 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 520 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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2. แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 511 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
264 512 สัมมนากระบวนการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
264 513 อนาคตของเมือง 3(3-0-6) 
264 514 ข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5) 

264 517 ปฏิบัติการการออกแบบชุมชนเมืองขั้นพื้นฐาน 3(0-6-3) 
รวมจ านวน 15 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 510 สัมมนาการวิจยัในงานออกแบบชุมชนเมือง  3*(3-0-6) 
264 515 ข้อมูลมหัตและดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5) 

264 518 ปฏิบัติการการออกแบบชุมชนเมืองอย่างสร้างสรรค์  6(0-12-6) 
264 521 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า) 3 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 521 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า) 3 

รวมจ านวน 3 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 521 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 
 
 
หมายเหตุ  * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

89 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

3. แผน ข 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 511 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
264 512 สัมมนากระบวนการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
264 513 อนาคตของเมือง 3(3-0-6) 
264 514 ข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5) 

264 517 ปฏิบัติการการออกแบบชุมชนเมืองขั้นพื้นฐาน 3(0-6-3) 
รวมจ านวน 15 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

264 515 ข้อมูลมหัตและดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
264 516 เปิดโลกการเรียนรู้เพื่อการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

264 518 ปฏิบัติการการออกแบบชุมชนเมืองอย่างสร้างสรรค์ 6(0-12-6) 
 วิชาเลือก  3 

รวมจ านวน 15 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 522 การค้นคว้าอิสระเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
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ค าอธิบายรายวิชา 
264 510  สัมมนาการวิจัยในงานออกแบบชุมชนเมือง     3(3-0-6) 
 (Urban Design Research Seminar) 

เงื่อนไข  แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
   แผน ข วัดผลการศึกษาเป็นค่าระดับ 

ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการออกแบบชุมชนเมืองที่น าไปสู่การตั้งค าถาม
ในการวิจัยที่สัมพันธ์กับประเด็นร่วมสมัยของเมือง รวมถึงออกแบบวิจัยเบื้องต้น ทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนต่าง  ๆ การใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือ  การ
วิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิจัยและการน าผลไปใช้ 

       Theories and knowledge applied in urban design research which lead to a 
crucial research questions that respond to contemporary urban scenario; basic 
research design; quantitative and qualitative research; methodology frameworks; 
basic use of statistics; data inquiry and analysis; interpretation of findings and their 
implications. 

 
264 511   ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
 (Urban Design Theories) 
   วิวัฒนาการ ความเคลื่อนไหว และทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ปัญหา ปัจจัยและกระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการปฏิบัติงาน
การออกแบบ 

   Evolutions, movements, and theories concerning urban design from past to 
present; issues, factors and processes involved in urban design; applications of 
theories in urban design. 

 
264  512  สัมมนากระบวนการออกแบบชุมชนเมือง     3(3-0-6) 

 (Urban Design Process Seminar) 
   อภิปรายหลักการ วิธีการ และกระบวนการปฏิบัติงานการออกแบบชุมชนเมือง การ

คัดเลือกพื้นที่ศึกษา การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์แบบแผนทางสังคมและกายภาพ การ
ก าหนดแนวคิดและแนวทางการออกแบบ เทคนิคการออกแบบสภาวะแวดล้อม การน าเสนองาน
ออกแบบ การน าแผนไปปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม 

   มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   Discussions on principles, methods and processes of urban design practice, 

including site selection; data collection and analysis of socio-spatial patterns; design 
inquiry; techniques of environmental design; design communication; design 
implementation and public participation. 

Involves study visits. 
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264  513  อนาคตของเมือง        3(3-0-6) 
 (Future of City) 

อภิปราย ค้นคว้าและคาดการณ์แนวโน้มของเมืองในอนาคตทั้งในบริบทโลกและทอ้งถิ่นที่
ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งน ามาสู่การ
สร้างโจทย์การออกแบบชุมชนเมืองที่ร่วมสมัยในฉากทัศน์อนาคต 

   มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   Debates, explorations and anticipations on the future of cities in global and 

local contexts; influences of dynamic of socio-economic forces, technology 
disruptions and contemporary urban lifestyle to establish a qualiry urban design brief 
in futuristic scenarios. 

   Involves study visits. 
 
264  514  ข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5) 

 (Data and Analytical tools for Urban Design) 
วิธีการและเครื่องมือในการสืบค้น เก็บข้อมูล และแนวทางการวิเคราะห์ลักษณะทาง

กายภาพและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมมนุษย์ อันน ามาสู่การสร้าง
เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบชุมชนเมือง 

Procedures and tools for data inquiry, collection and analysis of physical 
urban elements relating to socio-economics, human behaviour; analytical 
techniques for urban design. 

 
264  515  ข้อมูลขนาดใหญ่และดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง  3(2-2-5) 

 (Big Data and Digital Technology in Urban Design) 
   วิธีการและเครื่องมือสืบค้น เก็บข้อมูล และแนวทางการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลข้อมูลขนาด

ใหญ่ซึ่งมีความหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเติบโตที่รวดเร็ว โดยเฉพาะใน
ระบบอินเทอเนต และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการกับ
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองในระดับสูง 

   Procedures and tools for data inquiry, collection and analysis of Big Data—
enormous, diverse and velocity data available on the internet and devices;); 
applications of digital technology to manage such Big Data with computing operation 
and geographical information systems, leading to advanced urban design and 
planning. 
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264 516   เปิดโลกการเรียนรู้เพื่อการออกแบบชุมชนเมือง    3(3-0-6) 
(Open Lectures for Urban Design)  

   รวบรวมกลุ่มวิชาที่เปิดสอนภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
อื่น ๆ   ที่ได้รับความร่วมมือ ซึ่งมีหัวข้อบรรยายที่ส่งเสริมความเข้าใจด้านการออกแบบชุมชนให้
นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ และสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านสหวิทยาการ 

   Attending a series of collective open lectures (curated to individual 
attendance by student’s academic advisor) available in Faculty of Architecture 
Silpakorn University and/or collaborated organisations to establish the multi-
disciplinary knowledge in urban design. 

   
264 517   ปฏิบัติการการออกแบบชุมชนเมืองขั้นพื้นฐาน         3(0-6-3) 

(Fundamental Urban Design Studio)  
   ปฏิบัต ิการออกแบบชุมชนเมืองขั ้นพื ้นฐานเพื ่อท าความเข้าใจความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจของพื้นที่และเมือง โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการที่มีขั้นตอน
ของการด าเนินงานไม่ซับซ้อน เพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง และรูปแบบ
การออกแบบชุมชนเมืองรูปแบบต่าง ๆ 

   มีการศึกษาดงูานนอกสถานที ่
   Fundamental urban design studio; basic understanding of relationship 

among physical, social and economic structures in public spaces and city; defining 
study area comprehensible to students; overall urban design process in various types 
and scales of projects.  

   Involves study visits. 
 
264 518  ปฏิบัติการการออกแบบชุมชนเมืองอย่างสรา้งสรรค์    6(0-12-6) 

(Creative Urban Design Studio) 
   ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง โดยนักศึกษามีอิสระในการเลือกประเด็นการศึกษาที่

สนใจตามความเชี่ยวชาญของกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา และด าเนินการศึกษาอย่างลึกซึ้ง โดยเน้นการ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ และการเสนอหลักการเพื่อการออกแบบ 

   มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
    Advanced urban design studio exercise on individual’s interest which is 

approved by mentors; deep and thorough urban design process; data collection, 
analysis, synthesis and alternative design solutions. 

   Involves study visits. 
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264 520   วิทยานิพนธ์                           มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
(Thesis) 

   โครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่สนใจด้านการออกแบบชุมชนเมือง โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

    Individual research on urban design topic supported and supervised by 
advisor; emphasis on academic approach. 

 
264 521   วิทยานิพนธ์                          มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

 (Thesis) 
   โครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่สนใจด้านการออกแบบชุมชนเมือง โดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   Individual research on urban design topic supported and supervised by 

advisor; emphasis on academic approach. 
 
264 522  การค้นคว้าอิสระเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง               มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Urban Design Study)   
   การค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา การฝึก

ปฏิบัติและแสดงความสามารถในการท าการศึกษาวจิัยทางด้านการออกแบบชุมชนเมือง โดยมีความ
กระชับแต่ครบถ้วนตามกระบวนการ และเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่สร้างแนวทางการออกแบบ และโจทย์
ในการพัฒนาพื้นที่ 

   Individual study on urban design topics which is supported and supervised 
by advisor; comprehensive and compact research process, focusing on design 
principles and area development brief. 
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264 530   แนวทางการน าแผนไปปฏิบัติในการออกแบบชุมชนเมือง    3(3-0-6) 
 (Urban Design Implementation) 
   หลักการ วิธีการ และกระบวนการในการน าผลงานออกแบบ แผนการ และนโยบาย ไป

ปฏิบัติให้สัมฤทธ์ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งในโครงการภาครัฐและเอกชน การเลือกสรร
แนวทางในการปฏิบัติการ ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดการองค์กร การวิเคราะห์การเงินการ
ลงทุน การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วม โดยอาจมีการลงมือปฏิบัติงานจริงในเชิง 
Urban intervention 

   มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   Principles, methods and processes for implementing urban design plans and 

policies; implementation approaches for public and private projects; project 
feasibility; project organisation and management; investment, stakeholder analysis 
and public participation; applying the initiatives into the practice as urban 
intervention. 

   Involves study visits. 
 
264 531   การศึกษาสัณฐานชุมชนเมือง      3(3-0-6) 

(Study of Urban Morphology) 
   สัณฐานชุมชนเมืองและการวิเคราะห์ผังพื ้นจากองค์ประกอบเมืองที ่ซ ับซ้อนและ

เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของสัณฐานเมืองในแต่ละช่วงเวลา การ
ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการก่อตัว ปรับเปลี่ยน และคงอยู่ของกรอบสัณฐานเมือง กระบวนการท้องถิ่น
ในการพัฒนารูปทรงของเมืองซึ่งน าไปสู่การออกแบบสภาวะแวดล้อมที่ตอบสนอง 

    Studies of urban morphology and analysis of ground plan through complex 
urban elements and their transformations; historico-geographical analysis of urban 
morphology in different periods; introduction to formations, modifications and 
consolidations of morphological frames; local processes of form-productions which 
lead to design for responsive environment. 

 
264 532   การศึกษาหัวข้อพิเศษ       3(0-6-3) 
 (Special Topic Study) 
   การออกแบบชุมชนเมือง ในเรื่องที่สนใจ หรือเป็นเรื่องที่ส าคัญอยู่ในขณะนั้น  
   Open topic of special interest or current issues concerning urban design. 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

95 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

รายละเอยีดของหลักสูตร 
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย              หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ         Master of Landscape Architecture Program 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Landscape Architecture 
 ชื่อยอ่ภาษาไทย ภ.สถ.ม. 
 ชื่อยอ่ภาษาอังกฤษ   M.L.A. 

วิชาเอก 
 ไม่มี 
จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร   

แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกติ 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 
 1. ผู้สอนในสถาบันการศึกษา 
 2. ภูมิสถาปนกิ   
 3. นกัวิชาการภมูิสถาปัตยกรรม 

4. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
โครงสร้างหลักสูตร  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มี 3 แผนการศึกษา ดังนี้ 
 1. แผน ก แบบ ก 1 

วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า  39 หน่วยกติ 

2. แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบงัคับ จ านวน 23  หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกติ 

วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกติ 
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3. แผน ข 

หมวดวิชาบงัคับ จ านวน 30  หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกติ 

หมายเหตุ: 
แผน ก แบบ ก 1  ไม่มีการสอบประมวลความรู้ 
แผน ก แบบ ก 2  ไม่มีการสอบประมวลความรู้ 
แผน ข  มีการสอบประมวลความรู้ 3 สายวิชา ได้แก ่
1.  สายวิชาทฤษฎีการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
2.  สายวิชาปฏบิัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  
3.  สายวิชาวิทยาการสัมพันธ์กับภูมิสถาปัตยกรรม 

รายวิชา 

1. แผน ก แบบ ก 1 

วิทยานิพนธ ์

264 630 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า  39  หนว่ยกติ 

 (Thesis)  

2. แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ จ านวน 23 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้

264 610  หลักการและทฤษฎีทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

 (Principle and Theory in Landscape Architecture)  

264 611 นิเวศวิทยาภูมทิัศน์และการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 3(3-0-6) 

 (Landscape Ecology and Sustainable Development) 

264 612 การใช้พืชพรรณในการออกแบบ 3(2-2-5) 

 (Planting Design)  

264 613 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 3(0-6-3) 

 (Landscape Architectural Design Studio I)  

264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 3(0-6-3) 

 (Landscape Architectural Design Studio II)  

264 616  ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 2(0-4-2) 

 (Landscape Architectural Design Studio IV)  

264 617 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

 (Landscape Architectural Construction)  
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264 619 ระเบียบวิธวีิจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

 (Research Methodology in Landscape Architecture) 

หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

264 640 การวเิคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ 2(2-0-4) 

 (Visual Quality Analysis and Assessment)  

264 641 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 2(2-0-4) 

 (Urban Landscape)  

264 642 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  2(2-0-4) 

 (Cultural Landscape)  

264 643 การออกแบบและวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมเชงินิเวศ 2(2-0-4) 

 (Ecological Landscape Design and Planning)  

264/644 การออกแบบภมูิทัศน์เพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 2(2-0-4) 

 (Regenerative Landscape Design)  

264 645 วัสดุและการออกแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 2(1-2-3) 

 (Material and Construction Design in Landscape Architecture)  

264 646 การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ไร้อุปสรรค 2(2-0-4) 

 (Universal Design)  

264 647 ระบบภูมิสารสนเทศในงานภูมิสถาปัตยกรรม 2(1-2-3) 

 (Geographic Information System in Landscape Architecture)  

264 648 การศึกษาหัวข้อพิเศษ 2(0-4-2) 

 (Special Topic Study)  

             นอกเหนือไปจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร อื่น ๆ ที่
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

หมายเหตุ:     ส าหรับรายวิชา 264 618 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูง และรายวิชา 264 620 สัมมนางาน
ภูมิสถาปัตยกรรม ซึงเป็นรายวิชาบังคับของแผน ข นั้น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนและนับเป็นรายวิชาเลือก
ของแผน ก แบบ ก 2 ได้ 

วิทยานิพนธ ์

264 631 วิทยานิพนธ์                                                   มีค่าเทียบเท่า    12 หน่วยกติ 

 (Thesis) 
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98 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

3. แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ จ านวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

264 610  หลักการและทฤษฎีทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

 (Principle and Theory in Landscape Architecture)  

264 611 นิเวศวิทยาภูมทิัศน์และการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 3(3-0-6) 

 (Landscape Ecology and Sustainable Development) 

264 612 การใช้พืชพรรณในการออกแบบ 3(2-2-5) 

 (Planting Design)  

264 613 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 3(0-6-3) 

 (Landscape Architectural Design Studio I)  

264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 3(0-6-3) 

 (Landscape Architectural Design Studio II)  

264 615  ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 3(0-6-3) 

 (Landscape Architectural Design Studio III)  

264 617 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

 (Landscape Architectural Construction)  

264 618 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูง 3(2-2-5) 

 (Advanced Landscape Architectural Construction) 

264 619 ระเบียบวิธวีิจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

 (Research Methodology in Landscape Architecture) 

264 620 สัมมนางานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

 (Seminar in Landscape Architecture)  

หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

264 640 การวเิคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ 2(2-0-4) 

 (Visual Quality Analysis and Assessment)  

264 641 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 2(2-0-4) 

 (Urban Landscape)  

264 642 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  2(2-0-4) 

 (Cultural Landscape) 
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99 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

264 643 การออกแบบและวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมเชงินิเวศ 2(2-0-4) 

 (Ecological Landscape Design and Planning)  

264/644 การออกแบบภมูิทัศน์เพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 2(2-0-4) 

 (Regenerative Landscape Design)  

264 645 วัสดุและการออกแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 2(1-2-3) 

 (Material and Construction Design in Landscape Architecture)  

264 646 การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ไร้อุปสรรค 2(2-0-4) 

 (Universal Design)  

264 647 ระบบภูมิสารสนเทศในงานภูมิสถาปัตยกรรม 2(1-2-3) 

 (Geographic Information System in Landscape Architecture)  

264 648 การศึกษาหัวข้อพิเศษ 2(0-4-2) 

 (Special Topic Study)  

นอกเหนือไปจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร อื่น ๆ ที่บัณฑิต
วิทยาลัยเปิดสอนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

การค้นคว้าอิสระ  

264 632 การค้นคว้าอิสระ                                               มีค่าเทียบเท่า    3 หน่วยกิต 

 (Independent Study)  
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100 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

แผนการศึกษา 
1. แผน ก แบบ ก 1 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

264 630 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 10 

 รวมจ านวน 10 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

264 630 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 10 

 รวมจ านวน 10 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

264 630 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 10 

 รวมจ านวน 10 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

264 630 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมจ านวน 9 
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101 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

2. แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

264 610 หลักการและทฤษฎีทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

264 612 การใช้พืชพรรณในการออกแบบ  3(2-2-5) 

264 613 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 3(0-6-3) 

 วิชาเลือก 2 

 รวมจ านวน 11 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 3(0-6-3) 

264 617 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

264 619 ระเบียบวิธวีิจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 2 

 รวมจ านวน 11 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

264 611 นิเวศวิทยาภูมทิัศน์และการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 3(3-0-6) 

264 616 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 2(0-4-2) 

264 631 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมจ านวน 11 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

264 631 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมจ านวน 6 
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102 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

3. แผน ข 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

264 610 หลักการและทฤษฎีทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
264 612 การใช้พืชพรรณในการออกแบบ  3(2-2-5) 

264 613 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 3(0-6-3) 

 วิชาเลือก 2 

 รวมจ านวน 11 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 3(0-6-3) 

264 617 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

264 619 ระเบียบวิธวีิจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 2 

 รวมจ านวน 11 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

264 611 นิเวศวิทยาภูมทิัศน์และการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 3(3-0-6) 

264 615 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 3(0-6-3) 

264 618 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูง 3(2-2-5) 

 วิชาเลือก 2 

 รวมจ านวน 11 
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103 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

264 620 สัมมนางานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
264 632 การค้นคว้าอิสระ    (มีค่าเทียบเท่า) 3 

 รวมจ านวน 6 
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104 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ค าอธิบายรายวชิา 
264 610  หลักการและทฤษฎีทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Principle and Theory in Landscape Architecture) 
 หลักการของภูมิสถาปัตยกรรม ความเป็นมาของภูมิสถาปัตยกรรมตั้งแต่อดีต โดย

เน้นที่การพัฒนาแนวคิดในยุคสมัยต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน หลักการและทฤษฎีภูมิสถาปัตยกรรม
ที่เกิดจากแนวความคิดต่าง ๆ ทั้งในด้านกายภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 Principles and history of landscape architecture; emphasis on 
developments in concepts from past eras to present-day;  principles and theory 
of landscape architecture influenced by concepts concerning physical, social, and 
environmental issues. 

   
264 611 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Landscape Ecology and Sustainable Development) 
 หลักการและแนวความคิดของนิ เวศว ิทยาภ ูม ิท ัศน ์และการพ ัฒนาที ่ย ั ่ งย ืนที่       

เกี ่ยวเนื ่องกับภูมิสถาปัตยกรรม ความรู ้ เบื ้องต้นเกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ        
การออกแบบและการวางผังทางกายภาพที่น าไปสู่ความยั่งยืน 

 Principles and concepts of landscape ecology and sustainable  development 
in landscape architecture; fundamentals of environmental concept and urban 
ecosystem; sustainable landscape design and planning.  

   
264 612 การใช้พืชพรรณในการออกแบบ  3(2-2-5) 
 (Planting Design) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชพรรณ การแยกประเภท การตั้งชื่อ และการจ าแนกพืช

พรรณ เทคนิคการปลูกและบ ารุงรักษาพืชพรรณ หลักการออกแบบพืชพรรณ และปฏิบัติการ
ใช้พืชพรรณในการออกแบบ 

 Basic botanical knowledge, classification, nomenclature, and identification 
of plants; planting and maintenance techniques; principles and practice of 
planting design. 
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105 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

264 613 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 3(0-6-3) 
 (Landscape Architectural Design Studio I) 
 ปฏิบัติการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น ขั้นตอนและกระบวนการวาง

ผังและออกแบบส าหรับโครงการที่ไม่ซับซ้อนแต่มีความหลากหลายของที่ตั้งทั้งในพื้นที่ธรรมชาติ
และในเมือง  

 Exercises in basic landscape architectural design and planning; design 
process for simple landscape architectural projects with variety of site contexts in 
both natural and urban settings.  

   
264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 3(0-6-3) 
 (Landscape Architectural Design Studio II) 
 วิชาบังคับก่อน: 264 613 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 

ปฏิบัติการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูง แนวความคิดและวิธีการเข้าสู่
ปัญหา การวิเคราะห์โปรแกรมและพื้นที่ การวางผังและการออกแบบพื้นที่ในเมืองที่โครงการมี
ความซับซ้อน  

 Exercises in advanced landscape architectural design and planning; 
concept and approach to design problems, program and site analyses, planning 
and design of complex projects within urban context.  

   
264 615 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 3(0-6-3) 
 (Landscape Architectural Design Studio III) 
 วิชาบังคับก่อน: 264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 

ปฏิบัติการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูงส าหรับโครงการที่มี ความ
ซับซ้อนมาก กระบวนการเข้าสู่ปัญหา การสร้างโปรแกรม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การ
วางผังและการออกแบบที่มีรายละเอียด  

 Exercises in more advanced landscape architectural design and planning 
of highly complex projects; process of approaching problems, program formation, 
data analysis and synthesis, planning and detail design solutions.  
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264 616 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 2(0-4-2) 
 (Landscape Architectural Design Studio IV) 
 วิชาบังคับก่อน: 264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 

ปฎิบัติการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูงส าหรับโครงการที่มี ความ
ซับซ้อนมากโดยเป็นโครงการที่นักศึกษามีอิสระในการเลือกตามความสนใจ กระบวนการเข้าสู่
ปัญหา การสร้างโปรแกรม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล แนวความคิดในการออกแบบ 
การวางผังและการออกแบบ  

 Exercises in more advanced landscape architectural design and planning 
of highly complex projects of students’ choices; process of approaching problems, 
program formation, data analysis and synthesis, establishing design concept, 
planning and design solutions.  

   
264 617 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Landscape Architectural Construction) 
 หลักการและเทคนิคของการก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมพื้นที่โครงการ 

ปฎิบัติการการออกแบบปรับระดับผิวดิน การระบายน ้าและชลประทาน งานดิน การควบคุมการ
ตกตะกอนและการพังทะลาย และการวางแนวถนน รวมถึงการออกแบบรายละเอียดงานภูมิ
สถาปัตยกรรม ตลอดจนการจัดท าเอกสารการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม 

 Principles and techniques of landscape construction and site engineering; 
design exercises in grading, drainage and irrigation, earthwork, sedimentation and 
erosion control, road alignment; preparation of landscape architecture 
construction drawings and documentation. 

  
264 618 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูง  3(2-2-5) 
 (Advanced Landscape Architectural Construction) 
 เทคนิคขั้นสูงและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพในด้านการก่อสร้างและ

วิศวกรรมทางภูมิสถาปัตยกรรม โดยมุ่งเน้นที่เทคนิคการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมส าหรับ
โครงการขนาดใหญ่และโครงการที่มีสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน รวมไปถึงการประเมินราคาก่อสร้าง 

 Advanced and innovative techniques associated with current professional 
practice in landscape architectural construction and engineering; emphasis on 
landscape construction techniques of large-scale projects and projects within 
complex environment; construction cost estimation. 
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264 619 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Landscape Architecture) 
 วิธีการวิจัย ทฤษฎี การตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวัดผล และการเขียนรายงานผลการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  
 Research methods, theory, hypothesis formulation, research design, data 

collection, assessment and report writing; qualitative and quantitative research 
methodologies. 

 
264 620 สัมมนางานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Seminar in Landscape Architecture) 
 การอภิปรายในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญหรือได้รับความ

สนใจในช่วงเวลานั้น เน้นการเตรียมตัวค้นคว้า การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อโต้แย้งในชั้นเรียน 

 Discussions on topics relating to landscape architecture focusing on 
important or controversial issues; emphasis on preparation of topics prior to class, 
development of systematic thinking, and exchange of opinions during seminar.  

   
264 630 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 เงื่อนไข: เฉพาะนักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก 1 

การวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยมีสาระและความซับซ้อนภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 Individual research undertaking in which student selects a topic of interest 
characterized by the curriculum with content and complexity supervised by a 
thesis advisor. 

   
264 631 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 เงื่อนไข: เฉพาะนักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก 2 

การวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

 Individual research undertaking in which student selects a topic of interest 
supervised by a thesis advisor. 
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264 632 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต 
 (Independent Study)  
 เงื่อนไข: เฉพาะนักศึกษาที่เลือก แผน ข 

การค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยให้
นักศึกษาฝึกหัดและแสดงความสามารถในการท าการศึกษาวิจัยที่ กระชับแต่ครบถ้วนตาม
กระบวนการ 

 Individual undertaking in study on a topic of interest approved by an 
advisor; developing and demonstrating ability to carry out a concise and 
comprehensive research according to appropriate procedures. 

 
264 640 

 
การวิเคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ 

 
2(2-0-4) 

 (Visual Quality Analysis and Assessment) 
 ทัศนคุณภาพและการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับบริบททาง

กายภาพ วัฒนธรรม และสังคม หลักการ ทฤษฎี และเทคนิค ในการวิเคราะห์ และประเมิน
ทัศนคุณภาพ 

 Visual quality and the application of analytical process relating to physical, 
cultural and social contexts; principles, theories, and techniques in visual quality 
analysis and assessment. 

   
264 641 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 2(2-0-4) 
 (Urban Landscape) 
 องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ของพื้นที่เมือง เอกลักษณ์ ภูมิสัญลักษณ์ สถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ ระบบการพักผ่อนหย่อนใจและระบบที่โล่ง ตลอดจนนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ
มนุษย์ เทคนิคการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ในย่านชุมชนเมืองเพื่อปรับปรุงทัศนคุณภาพของ
สภาพแวดล้อมชุมชนเมือง  

 Landscape features in urban areas, identity, landmark, and historical 
significance; recreational and open space systems, and ecological influence on 
humans; techniques for landscape planning and design in urban areas to improve 
visual quality of urban environment. 
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264 642 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  2(2-0-4) 
 (Cultural Landscape)  
 ภูมิทัศน์ที ่ เกิดขึ ้นจากการสร้างสรรค์ ของมนุษย์ในวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยเน้นใน

ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ รูปแบบการแบ่งเขตที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ และลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารสิ่งก่อสร้าง 

 Man-made landscape created by people of different cultural groups; 
emphasis on human settlement patterns, land-division patterns for economic and 
social uses, and architectural styles of buildings and structures. 

   
264 643 การออกแบบและวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมเชิงนิเวศ                                    2(2-0-4) 
 (Ecological Landscape Design and Planning) 
 การผสมผสานแนวคิดนิเวศวิทยาเข้ากับภูมิสถาปัตยกรรม แนวความคิดนิเวศวิทยา 

โครงสร้างของภูมิทัศน์ พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ และแนวทางเชิงนิเวศใน
การการออกแบบและวางแผนภูมิสถาปัตยกรรม 

 Integration of ecological concepts into landscape architecture; ecological 
concepts; landscape structure; landscape development and change; ecological 
approach to landscape design and planning. 

 
264 644 

 
การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 

 
2(2-0-4) 

 (Regenerative Landscape Design) 
 การออกแบบภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการฟื้นฟูและ

ทดแทนแก่สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ เน้นความส าคัญของกระบวนการทางนิเวศวิทยา และ
การผสมผสานกระบวนการเข้ากับการออกแบบและการใช้งาน 

 Landscape architectural design that aims towards revitalisation and 
renewal of environment and ecosystem; emphasis on process-oriented ecological 
design and integration of ecological process into landscape design and function. 
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264 645 วัสดุและการออกแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 2(1-2-3) 
 (Material and Construction Design in Landscape Architecture) 
 คุณสมบัติทางกายภาพ ธรรมชาติ ข้อจ ากัดของวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในงานออกแบบ

ก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม หลักการออกแบบโดยใช้วัสดุ และเทคนิคที่ใช้ในการก่อสร้างงานภูมิ
สถาปัตยกรรมอย่างเหมาะสม  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Physical properties, nature and limitations of materials used in landscape 

architecture design and construction; principles of design using appropriate 
materials and construction techniques for landscape architecture.  

Field trips required. 
   
264 646 การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ไร้อุปสรรค 2(2-0-4) 
 (Universal Design) 
 หลักการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ไร้อุปสรรค ที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกัน

ของคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ในชุมชน
เมืองเป็นไปโดยปราศจากอุปสรรค เน้นหลักการในการออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ตลอดจนสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง 

 Design principles for universal design to promote equality for the disabled, 
the elderly, the young, and the healthy to be able to access all places within 
urban areas; emphasis on design principles for buildings and infrastructure 
improvements.  

   
264 647 ระบบภูมิสารสนเทศในงานภูมิสถาปัตยกรรม 2(1-2-3) 
 (Geographic Information System in Landscape Architecture) 
 ปฏิบัติการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศในงานภูมิสถาปัตยกรรมในระดับสูง  การพัฒนา

และด าเนินโครงการที ่ใช ้เทคโนโลยีภ ูม ิสารสนเทศเป็นเคร ื ่องมือว ิเคราะห์ในงานภูมิ
สถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อน  

 Practical use of advanced Geographic Information System (GIS) in 
landscape architecture; develop and execute complicated projects using GIS in 
landscape architecture projects. 
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264 648 การศึกษาหัวข้อพิเศษ 2(0-4-2) 
 (Special Topic Study) 
 เงื่อนไข: ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ประเด็นเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรมที่สนใจหรือที่มีความส าคัญในขณะนั้น  
 Topic of special interest or current issues concerning landscape 

architecture.   
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รายละเอยีดของหลักสูตร 
หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบณัฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย              หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ          Master of Urban and Environmental Planning Program 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Urban and Environmental Planning 
 ชื่อยอ่ภาษาไทย  ผ.ม.    
 ชื่อยอ่ภาษาอังกฤษ   M.U.E.P   
วิชาเอก  
 ไม่ม ี
จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า  40  หนว่ยกติ 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกติ 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกติ 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 
 1. นกัผังเมือง 

2. ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 
3. นกัวิชาการผงัเมืองในหนว่ยงานของเอกชน 

 4. นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนในหน่วยงานของรฐัและเอกชน 
5. นกัวางแผนพัฒนาชุมชน/พัฒนาเมือง 
6. นกัวางผงัและออกแบบ 
7. ที่ปรกึษาด้านการวางผังเมอืง การวางแผนพัฒนาชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม 
8. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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โครงสร้างหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 1  

 วิชาบังคับ (ไม่นบัหน่วยกติ) จ านวน 3 หน่วยกติ 
 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า  40 หน่วยกติ 

  แผน ก แบบ ก 2 
 หมวดวิชาบงัคับ จ านวน 19  หน่วยกติ 
 หมวดวิชาเลือก จ านวน  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกติ 

 แผน ข 
 หมวดวิชาบงัคับ จ านวน 26  หน่วยกติ 
 หมวดวิชาเลือก จ านวน  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 5 หน่วยกติ 

 หมายเหตุ  1. แผน ก แบบ ก 1  ไม่มกีารสอบประมวลความรู ้
   แผน ก แบบ ก 2  ไม่มกีารสอบประมวลความรู ้
   แผน ข มีการสอบประมวลความรู้ 2 สายวิชา ได้แก ่
         1. สายวชิาทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 
         2. สายวชิาปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 
2. ส าหรับทุกแผนการศึกษา ผู้ไมม่ีพื้นฐานความรู้ด้านการวางแผนชุมชนเมืองและ 

สภาพแวดล้อม ต้องเรียนวิชา 264 500 ความรู้พื้นฐานการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม 

รายวิชา  
รายวิชาพื้นฐาน 
264 500   ความรู้พื้นฐานการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม   3(3-0-6) 
            (Fundamental Knowledge of Urban and Environmental Planning) 

ส าหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้การวางแผนชุมชนเมือง และสภาพแวดล้อมไม่เพียงพอ ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ 
U 

1. แผน ก แบบ ก 1 
วิชาบังคับ  (ไมน่ับหน่วยกติ)  จ านวน 3 หนว่ยกิต 
264 511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการวางแผนชุมชนเมือง     3*(3-0-6) 
             (Research Methodology in Urban Planning) 
วิทยานิพนธ ์
264 520 วิทยานิพนธ ์      มีค่าเทียบเท่า  40  หนว่ยกติ 
 (Thesis) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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2. แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 19 หน่วยกิต 
264 510 ทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม    3(3-0-6) 

(Theory of Urban and Environmental Planning) 
264 511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการวางแผนชุมชนเมือง     3(3-0-6) 
             (Research Methodology in Urban Planning)  
264 512 เทคนิคการวางแผน       3(3-0-6) 

(Planning Techniques) 
264 513 การวางแผนสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 

(Environmental Planning) 
264 514 ปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 1    4(0-8-4) 

(Urban and Environmental Planning Studio I) 
264 517 การศึกษาชุมชนเมือง       3(3-0-6) 

(Urban Studies) 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
264 516 กลไกในการน าผังเมืองสู่ภาคปฏิบัติ      3(3-0-6) 

(Mechanisms of Planning Implementation) 
264 530 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง        3(3-0-6) 

(Urban Landscape) 
264 531 การศึกษาภาคสนาม        3(0-9-0) 

 (Field Study in Planning) 
264 532 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม      3(3-0-6) 

(Human Behavior and Environment) 
264 533 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน      3(3-0-6) 

(Land Use and Infrastructure Planning) 
264 534 การวางแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม     3(3-0-6) 

(Urban and Environmental Conservation Planning) 
264 535 กระบวนทัศน์การวางแผน         3(3-0-6) 

(Planning Paradigms) 
264 536 ระบบภูมิสารสนเทศในงานวางแผน       3(2-3-4) 

(Geographic Information System in Planning) 
264 537 สัมมนาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม     3(3-0-6) 

 (Seminar in Urban and Environmental Planning) 
264 538 การศึกษาหัวข้อพิเศษ        3(0-6-3) 

 (Special Topic Study)  
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264 539      สถิติเพื่อการวิจยัและวางแผน          3(2-2-5) 
(Statistics in Research and Planning) 

264 540 ระบบคมนาคมในชุมชนเมือง                                                          3(3-0-6) 
(Urban Transportation System) 

264 541 ดิจิทัลเทคโนโลยีในการวางแผน                                                         3(2-2-5) 
(Digital Technology in Planning) 

264 542 การวางแผนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
(Participatory Planning for Community Development) 

264 543 การวางแผนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ภัยพิบัติ         3(3-0-6) 
 (Planning for Risk and Disaster Areas) 

นอกเหนือไปจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร  อื่น ๆ ที่
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ ์
264 521 วิทยานิพนธ์                 มีค่าเทียบเท่า  12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
3. แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 26 หน่วยกิต 
264 510 ทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม    3(3-0-6) 

(Theory of Urban and Environmental Planning) 
264 511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการวางแผนชุมชนเมือง     3(3-0-6) 
             (Research Methodology in Urban Planning)  
264 512 เทคนิคการวางแผน       3(3-0-6) 

(Planning Techniques) 
264 513 การวางแผนสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 

(Environmental Planning) 
264 514 ปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 1    4(0-8-4) 

(Urban and Environmental Planning Studio I) 
264 515 ปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 2    4(0-8-4) 

(Urban and Environmental Planning Studio II) 
264 516 กลไกในการน าผังเมืองสู่ภาคปฏิบัติ      3(3-0-6) 
 (Mechanisms of Planning Implementation) 
264 517 การศึกษาชุมชนเมือง       3(3-0-6) 
 (Urban Studies) 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
264 530 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง        3(3-0-6) 

(Urban Landscape) 
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264 531 การศึกษาภาคสนาม        3(0-9-0) 
 (Field Study in Planning) 

264 532 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม      3(3-0-6) 
(Human Behavior and Environment) 

264 533 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน      3(3-0-6) 
(Land Use and Infrastructure Planning) 

264 534 การวางแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม     3(3-0-6) 
(Urban and Environmental Conservation Planning) 

264 535 กระบวนทัศน์การวางแผน         3(3-0-6) 
(Planning Paradigms) 

264 536 ระบบภูมิสารสนเทศในงานวางแผน       3(2-3-4) 
(Geographic Information System in Planning) 

264 537 สัมมนาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม     3(3-0-6) 
 (Seminar in Urban and Environmental Planning) 

264 538 การศึกษาหัวข้อพิเศษ        3(0-6-3) 
 (Special Topic Study)  

264 539      สถิติเพื่อการวิจยัและวางแผน          3(2-2-5) 
(Statistics in Research and Planning) 

264 540 ระบบคมนาคมในชุมชนเมือง                                                          3(3-0-6) 
(Urban Transportation System) 

264 541 ดิจิทัลเทคโนโลยีในการวางแผน                                                         3(2-2-5) 
(Digital Technology in Planning) 

264 542 การวางแผนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
(Participatory Planning for Community Development) 

264 543 การวางแผนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ภัยพิบัติ         3(3-0-6) 
 (Planning for Risk and Disaster Areas) 

นอกเหนือไปจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร อื่น ๆ ที่
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ 
264 522 การค้นคว้าอิสระ      มีค่าเทียบเท่า    5 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
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แสดงแผนการศึกษา  
 1. แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการวางแผนชุมชนเมือง 3*(3-0-6) 
264 520 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 10 

รวมจ านวน 10 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 520 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า) 10 

รวมจ านวน 10 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 520 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า) 10 

รวมจ านวน 10 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 

264 520 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า) 10 
รวมจ านวน 10 

 
 
 
 
 
 
 
*ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกติรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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2. แผน ก แบบ ก 2  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 510 ทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 
264 512 เทคนิคการวางแผน 3(3-0-6) 
264 513 การวางแผนสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
264 517 การศึกษาชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการวางแผนชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
264 514 ปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 1  4(0-8-4) 

 วิชาเลือก 3 

รวมจ านวน 10 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 521 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 วิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

264 521 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า) 6 
 วิชาเลือก 3 

รวมจ านวน 9 
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3. แผน ข  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 510 ทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 
264 512 เทคนิคการวางแผน 3(3-0-6) 
264 513 การวางแผนสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
264 517 การศึกษาชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการวางแผนชุมชนเมือง  3(3-0-6) 
264 514 ปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 1  4(0-8-4) 

 วิชาเลือก 3 

รวมจ านวน 10 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 515 ปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 2 4(0-8-4) 
264 516 กลไกในการน าผังเมืองสู่ภาคปฏิบัติ 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 3 

รวมจ านวน 10 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
264 522 การค้นคว้าอิสระ  (มีค่าเทียบเท่า) 5 

 วิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 8 
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ค าอธิบายรายวชิา  
264 500     ความรู้พื้นฐานการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 

(Fundamental Knowledge of Urban and Environmental Planning) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วิธี
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนองานทางด้านการวางแผน การวางผัง การออกแบบทาง
กายภาพ แบบฝึกหัดการวางผังและออกแบบพื้นที่เมือง 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Fundamental knowledge of urban and environmental planning, related 

issues, methods of collecting data and data analysis, presentation of plans and 
designs; exercises on planning and design of urban areas. 

Field trips required.      
 
264 510 ทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 

(Theory of Urban and Environmental Planning) 
วิวัฒนาการ ความเคลื่อนไหว และทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานและการวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ปัญหา ปัจจัยและกระบวนการการวางแผนชุมชนเมืองและ
การประยุกต์ใช้ทฤษฏีในการปฏิบัติงานวางแผน 

Evolutions, movements and theories concerning urban settlement; urban 
and environmental planning from past to present;  applications of theories, issues, 
factors and process involved in urban planning. 

 
264 511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการวางแผนชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Urban Planning) 

เงื่อนไข: นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยประเภทต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ

การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ภาพรวมของระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนต่างๆ เน้นการตั้ง
ค าถามในการวิจัย การออกแบบวิจัยเบื้องต้น การใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์
ข้อมูล การตีความผลการวิจัยและการน าผลไปใช้ 

Basic knowledge in research of various types; quantitative and qualitative  
research methodology frameworks and procedures; establishing research questions, 
research design and basic use of statistics, data inquiry and analysis, interpretation of 
findings and their implications. 
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264 512 เทคนิคการวางแผน 3(3-0-6) 
(Planning Techniques) 

แนวความคิดและหลักการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมด้วยวิธีการเชิงระบบ 
วิธ ีการทางปริมาณ เทคนิคการก าหนดแผน เทคนิคการประเมินแผน และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ 

Concepts and principles of systems approach to urban and environmental 
planning; quantitative methods, plan generation techniques, plan evaluation 
techniques, and mathematical models. 

 
264 513 การวางแผนสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

(Environmental Planning) 
หลักการและทฤษฎีการวางแผนสิ่งแวดล้อม ปัญหาและประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิด

จากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ การพัฒนาโครงการ การพัฒนาในเขตเมือง การออกแบบและการวางผังเมือง 
กฎหมายและนโยบายเกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อม   แนวความคิดและการท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและความเสี ่ยงต่อสิ ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรวัฒนธรรม 
โบราณคดี ภูมิทัศน์และคุณภาพชีวิต วิธีและเทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมิน
ทัศนคุณภาพ มาตรการแก้ไขและลดผลกระทบ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แบบฝึกหัดการวางแผนส่ิงแวดล้อม 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Principles and theories on environmental planning; environmental problems 

and issues from human settlements and other factors affecting environment 
including climate change, project developments, urban development, urban design 
and urban planning; regulatory and policy making environment; concepts and report 
writing of environmental impact analysis and environmental risks affecting 
environment, economy, society, cultural resources, archaeology, landscapes and 
quality of life;  a ssessment processes and techniques; visual quality assessment; 
mitigation of impacts and monitoring environment quality;  e x e r c i s e s  o n 
environmental planning. 

Field trips required. 
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264 514 ปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 1 4(0-8-4) 
(Urban and Environmental Planning Studio I) 

ปฏิบัติการวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมขั้นต้น กระบวนการขั้นตอนการ
วางแผน การปรับใช้หลักการทฤษฎีกับสถานการณ์จริง การก าหนดรายละเอียดและวัตถุประสงค์
ของโครงการ การเก็บข้อมูลและศึกษาปัจจัยต่ าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับการวางแผน การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล  การวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม  
เน้นการพัฒนาบนฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและตอบรับกับสังคมยุคใหม่   

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Exercise in basic urban and environmental planning through assigned projects; 

conducting overall planning processes, applying theories on a specific cases, defining 
project’s details and objectives,  gathering data and examining factors related to 
planning an area, adopti n g  participation activities, as well as analyzi n g  and 
synthesi z i n g  data and information acquired;  proposi n g  practical spatial plans;  
emphasis on development approaches based on cultural assets and local wisdoms, 
as well as innovations which act to upgrade living quality and response to evolving 
social environment.   

   Field trips required. 
 
264 515 ปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 2 4(0-8-4) 

(Urban and Environmental Planning Studio II) 
ปฏิบัติการวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมขั้นก้าวหน้า เน้นประเด็นเฉพาะ

เรื่องที่นักศึกษาสนใจ การฝึกหัด การน าแผนไปปฏิบัติ  ผลผลิตของการฝึกหัดนี้ประกอบด้วย 1) 
แผนพัฒนาพื้นที่ และ 2) แนวทางการน าแผนไปปฏิบัติ   

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Exercise in advanced urban and environmental planning through assigned 

projects in which each focuses on specific topics of individual students’ interests;  
more elaborate learning process than that accomplished in Urban and Environmental 
Planning Studio I including planning Implementation;  outcomes including 1) practical 
spatial plans and 2) practical implementation plans.   

   Field trips required. 
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264 516 กลไกในการน าผังเมืองสู่ภาคปฏิบัต ิ 3(3-0-6) 
(Mechanisms of Planning Implementation) 

กลไกส าคัญสามประการที่ช่วยให้ผังเมืองที่วางไว้ปฏิบัติได้จริง กลไกด้านกฎหมาย ด้าน
การเงิน และ ด้านการบริหารจัดการ มาตรการต่าง  ๆ ในการบริหารจัดการการพัฒนาตามแผน 
กรณีศึกษาต่าง ๆ จากประสบการณ์จริง 

Three major mechanisms that realize the master plans: legal mechanism, 
financial mechanism, and administrative mechanism; p l a n n i n g  me a s u r e s  f o r 
implementing the plan; case studies of realized planning projects.  

 
264 517  การศึกษาชุมชนเมือง  3(3-0-6) 

(Urban Studies) 
ภูมิศาสตร์ชุมชนเมือง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ และองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่มี

อิทธิพลต่อการก าหนด ต าแหน่งที่ตั้งของชุมชน สังคมวิทยาชุมชนเมืองที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยาของ
มนุษย์ แบบอย่างสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ที่สัมพันธ์กับความเป็น
ชุมชนเมือง เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมืองและโครงสร้างของเมือง ที่
เกี่ยวข้องกับ เอกลักษณ์ ภูมิสัญลักษณ์ ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ พื้นที่โล่งสาธารณะของเมือง 
ระบบนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์และเมือง และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์ 
สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และภูมิทัศน์ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบและโครงสร้าง
ของเมือง ต าแหน่งที่ตั้งของกิจกรรมและย่าน การก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาวางแผน
และออกแบบชุมชนเมือง แบบฝึกหัดจากประสบการณ์ภาคสนามในพื้นที่ชุมชน 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Urban geography, urban sociology, urban economics and urban landscape; 

geographical factors influencing locations of settlements and use of land; ecology, 
social formation, culture and traditions cultural environment in urban context; urban 
growths and changes affected by economy; urban identity, landmarks, history, public 
spaces in urban context; analysis and synthesis of the topics and their 
interrelationship influencing evolution of the urban structure and form, spatial 
characteristics of urban functions, and district definitions in forming public policies for 
urban planning and urban design; exercises with field study in specific urban areas. 

Field trips required. 
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264 520 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า   40 หน่วยกิต 
(Thesis)  

โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล ในหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ โดยมีเนื้อหาสาระและ
รายละเอียดที่ยอมรับร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Individual research on a topic characterized by the curriculum with content 
and complexity agreed to by an advisor. 

 
264 521 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า   12 หน่วยกิต 

(Thesis)   
โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล ในหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ โดยมีเนื้อหาสาระและ

รายละเอียดที่ยอมรับร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Individual research on a topic characterized by the curriculum with content 

and complexity agreed to by an advisor. 
 
264 522 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า   5 หน่วยกิต 

(Independent Study)  
ค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุม ฝึกหัดและแสดง

ความสามารถในการท าการศึกษาวิจัยที่กระชับ แต่ครบถ้วนตามกระบวนการ 
Research on a topic of special interest, approved by an advisor, 

demonstrating ability to conduct a concise research through comprehensive 
procedure. 

 
264 530 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

(Urban Landscape) 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนโดยทั่วไป  เอกลักษณ์ชุมชนเมือง ภูมิสัญลักษณ์ ภูมิทัศน์

วัฒนธรรม สิ่งส าคัญทางศิลปะและประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ  ระบบการพักผ่อนหย่อนใจและระบบ
ที่โล่ง ส าหรับย่านชุมชนเมืองและภาค ระบบนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ เทคนิคการวางแผน
และออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการตกแต่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง   

Landscape features in urban areas including identity, landmark, cultural 
landscape and artistic & historical significance; recreational and open space systems 
in community and regional, and ecological influence on humans; techniques for 
landscape planning and design in urban areas to improve visual quality of urban 
environment. 
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264 531 การศึกษาภาคสนาม 3(0-9-0) 
(Field Study in Planning) 
 ตัวอย่างการวางแผนเพื่อสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับสภาพทาง
กายภาพซึ่งด าเนินการในสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากที่นักศึกษาคุ้นเคย 
เดินทางไปศึกษาในสถานที่จริง ในหรือต่างประเทศ ส ารวจและ/หรือท าการวางแผนและ/หรือท า
การประเมินการวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในประเด็นที่สนใจหรือที่ก าหนด ให้ในสถานที่จริง 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Examples of planning which demonstrate relationship between users and 

physical conditions in socio-cultural environments other than those to which 
students are accustomed; field trips to city either within or outside the country; 
survey and/or planning and/or evaluation of urban development planning on given 
issues or issues of particular interest. 

Field trips required. 
 
264 532 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 

(Human Behavior and Environment) 
อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ในระดับส่วนบุคคลและระดับกลุ่มสังคมซึ่ง

เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการพฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้ การ
เรียนรู้ การจดจ าสภาพแวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เรียนรู้และจ าได้ที่ปรากฏในระบบมโนทัศน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจินตภาพของสภาพแวดล้อมชุมชน และวิเคราะห์การใช้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ของชุมชน พฤติกรรมทางสังคมในสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง พฤติกรรมในสภาพแวดล้อมแออัด 
การเผชิญหน้าในสังคมและการปรับตัวในวัฒนธรรมแปลกใหม่  

Influences affecting human behaviors of individuals and social groups which 
involve man and physical environment; human behavioral process, environmental 
perception, learning and cognition, analysis of image of the urban environment and 
its utilization; social behaviors in the environment; behaviors in public, crowding, 
social encounter, and assimilation of cultural behaviors. 
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264 533 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน 3(3-0-6) 
(Land Use and Infrastructure Planning)  

ทฤษฎีและการวิเคราะห์การวางแผนด้านกายภาพที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเน้นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการจราจร และ
ขนส่งซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อคุณภาพชีวิตสังคมเมือง กระบวนการและเทคนิคการวางแผนขั้นพื้นฐาน 

Theory and analysis of physical planning essential for concrete urban 
development; emphasis on land use, infrastructure, and transportation systems 
important to quality of urban life; fundamental process and techniques. 

 
264 534 การวางแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 

(Urban and Environmental Conservation Planning) 
ความหมาย ขอบเขต และความส าคัญของการอนุรักษ์โบราณสถาน สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

สิ ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง และสิ ่งแวดล้อมธรรมชาติ ในระดับการวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง 
ความสัมพันธ์ของการอนุรักษ์กับการวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง หลักการและแนวความคิดในการ
อนุรักษ์ กระบวนการ และวิธีการ และเทคนิคการวางแผนอนุรักษ์  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ 

Meanings, scopes and significance of historical sites, conservation of natural 
culture and built environment at urban planning level; interrelationship between 
conservation, urban design, and planning; concepts of conservation, process, 
methodology, and techniques involved; legislations related to conservation. 

 
264 535  กระบวนทัศน์การวางแผน 3(3-0-6) 

(Planning Paradigms) 
แนวคิด และพัฒนาการของกระบวนทัศน์ในการวางแผนที่ปรากฏและได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์หากระบวนทัศน์ที ่เหมาะสมเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในโครงการวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมประเภทต่าง ๆ  

Concepts and evolution of well-recognized paradigms in planning from past 
to present; finding appropriate paradigms for applications in various types of urban 
and environmental planning projects. 
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264 536 ระบบภูมิสารสนเทศในงานวางแผน  3(2-3-4) 
(Geographic Information System in Planning) 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ ความหมาย หลักการ กระบวนการ และการ
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ปฏิบัติการสรา้ง
ฐานข้อมูลอย่างง่ายที่ประกอบกับแผนที่ การแก้ไขข้อมูล ทดลองการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นในการ
วางแผนพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 

Fundamentals Knowledge of Geographic Information System, meanings, 
principles,  procedures and applications in urban and environmental planning; 
building simple database associated with maps, data editing, and experimenting with 
analysis of simple problems and applications. 

 
264 537 สัมมนาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 

(Seminar in Urban and Environmental Planning) 
ทฤษฎี และการปฏิบัติวิชาชีพด้านการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้น

เรื่องที่มีความส าคัญหรือได้รับความสนใจในช่วงเวลานั้น การเตรียมตัวค้นคว้า การพัฒนาความคิด
อย่างเป็นระบบ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อโต้แย้งในชั้นเรียน  

Theory and practice related to urban and environmental planning focusing 
on important or controversial issues; emphasis on preparation of topics prior to class, 
development of systematic thinking, and exchange of opinions during seminar. 

 
264 538 การศึกษาหัวข้อพิเศษ 3(0-6-3) 

(Special Topic Study) 
เงื่อนไข: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชานี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา 

การวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง และสภาพแวดล้อมในเรื่องที่สนใจ หรือเป็นเรื่องที่ส าคัญอยู่
ในขณะนั้น  

Topic of special interest or current issues concerning urban and 
environmental planning.  
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264 539 สถิติเพื่อการวิจัยและวางแผน      3(2-2-5) 
 (Statistics in Research and Planning) 

วิธีการทางสถิติเพื่อการประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยและการวางผังเมือง สถิติเชิงพรรณนา 
ค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางและการวัดค่าการกระจ่ายตัว รวมถึงวิธีการทางสถิติอ้างอิงและวิธีการทาง
สถิติขั้นสูงอื่น ๆ วิธีทางสถิติต่าง ๆ ที่ส าคัญในการวางผังเมืองประกอบด้วย การทดสอบสมมติฐาน  
การทดสอบที อโนวา ไคสแควร์ ค่าสหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคูณ 

Statistical methods and applications for research and urban planning; basic 
descriptive statistics, measures of central tendency and dispersion, principles of 
statistical inference and other advanced statistical techniques; analytical tools 
relevant to urban planning, and hypothesis testing; t-test, ANOVA, chi squared test, 
correlation, and multiple regression. 

 
264 540 ระบบคมนาคมในชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
 (Urban Transportation System) 
   การวางแผนระบบคมนาคมในพื้นที่เมือง ประวัติศาสตร์ด้านการคมนาคมในเมือง การ

ลงทุนด้านทางหลวง กฎหมายและข้อบังคับด้านการผังเมืองและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คมนาคมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบคมนาคม คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ รูปแบบ
การสัญจรความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที ่ดินและระบบคมนาคมรวมถึงบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการวางแผนระบบคมนาคม ตัวอย่างปัญหาการคมนาคมในเมืองและการ
วางแผนและนโยบายด้านการคมนาคมในประเทศต่าง ๆ 

Transportation planning in metropolitan areas; history of urban 
transportation, highway finance, environmental and planning regulations, air quality, 
modal characteristics, land use and transportation interaction; emerging information 
technologies for transportation planning; other countries illustrating challenges in 
transportation planning and policy making. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

129 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

264 541 ดิจิทัลเทคโนโลยีในการวางแผน 3(2-2-5) 
(Digital Technology in Planning) 

ดิจิทัลเทคโนโลยีที ่ประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผนชุมชนเมือง ทฤษฎี และการ
ปฏิบัติการฝึกการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อการวางแผนและออกแบบทางผังเมือง ทฤษฎี 
ประวัติและวิวัฒนาการการพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลต่ อสื่อ
ดิจิทัลพัฒนาการด้านการผังเมือง การพัฒนาดิจิทัล เทคโนโลยี การสร้างปรับปรุงสื่อดิจิทัลใน
ปัจจุบัน การใช้และประยุกต์ใช้เครื่องมือ และโปรแกรมในการสร้างปรับแต่งประกอบสื่อดิจิทัลที่
เกี่ยวข้องกับโครงการวางผังเมือง 

Digital technology applied in urban planning; theoretical and practical 
aspects of the use of digital technology related to urban and environmental planning; 
theory, history and development of hardware and software affecting digital media in 
urban planning; uses and application of digital tools and software to create and 
manipulate digital contents related to urban planning projects. 

 
264 542 การวางแผนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

(Participatory Planning for Community Development)  
ทฤษฎี และแนวความคิดของการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาชุมชนเมือง ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแนวความคิดการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม
ภายใต้ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกายภาพของเมืองในแต่ละยุคสมัย การประยุกต์
แนวความคิดดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟู การปรับการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ และการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่เมือง โดยเฉพาะเมืองในประเทศก าลังพัฒนา 

Theories and concepts of urban planning and participatory process for 
community development; history and background of participatory planning ideas 
regarding social, economic, political and physical context of times; urban planning 
and participatory process employed as a tool for urban renewal, urban rehabilitation, 
urban conservation, and community development, especially for cities in developing 
countries.    
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264 543 การวางแผนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ภัยพิบัติ 3(3-0-6) 
 (Planning for Risk and Disaster Areas) 

ปัจจัยและลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เสี่ยงภัยและปรากฏการณ์ต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจาก
สภาพธรรมชาติและอุบัติภัย หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง และการจัดเตรียมความ
พร้อม การวางแผนป้องกันและบรรเทาแก้ไขในพื้นที่ชุมชนเมืองที่เสี่ยงภัยและประสบภัยพิบัติ   

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Factors and characteristics of risk areas and phenomena relating to global 

environment, global climate change, global warming, natural disasters, and 
hazardous incidents; principle and theories for disaster preparedness and emergency 
planning for such events in urban areas. 

   Field trips required. 
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รายละเอยีดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

ภาษาอังกฤษ    Doctor of Philosophy Program in Architecture 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy (Architecture) 
 ชื่อย่อภาษาไทย   ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   Ph.D. (Architecture) 

วิชาเอก  
1. ทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ 
2. การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1  (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า     48  หน่วยกิต   
แบบ 2.1  (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) จ านวนไม่น้อยกว่า  60   หน่วยกิต 
แบบ 2.2  (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) จ านวนไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต  

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. สถาปนิก (ส าหรับผู้ที่จบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตที่สภาสถาปนิกรับรอง) 
2. ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา และนักวิชาการ 

 3. นักวิจัยขั้นสูงด้านสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์พลังงาน ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป ็นไปตามข ้อบ ังค ับมหาว ิทยาล ัยศ ิลปากร ว ่าด ้วยการศ ึกษาระด ับบั ณฑ ิตศ ึกษา พ.ศ. 2561  
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
โครงสร้างของหลักสูตร แบง่เป็น 3 แผนการศึกษา ดงันี ้

แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 6  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 48  หน่วยกิต 
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แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคับ 6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่      60  หน่วยกิต 

แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคับ 6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต  
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต 

รายวิชา 
วิชาเอกทฤษฎแีละแนวความคิดในการออกแบบ 

 1. แบบ 1.1    
 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปตัยกรรม    3*(2-2-5) 
  (Architectural History and Theory)  
   261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3*(2-2-5) 
  (Architectural Theory)  
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 261 720 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 

  2. แบบ 2.1   
 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน 6 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปตัยกรรม    3*(2-2-5) 
  (Architectural History and Theory)  
   261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3*(2-2-5) 
  (Architectural Theory)  
  หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 712 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory) 
 261 713 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory and Environment) 
  
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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 หมวดวิชาเลอืก  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรบัอาคาร 3(3-0-6) 
  (Integrated Technology for Buildings) 
 261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Seminar in Architecture) 
 261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์ 3(3-0-6) 
  (Critical Theory and Design Criticism) 
 261 433 ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Meaning and Perception in Architecture)  
 261 434 ศิลปะการก่อสรา้ง รายละเอยีด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
  (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
 261 435 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
 261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 3(3-0-6) 
  (Architecture and Global Cultural Landscape) 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Green Architecture) 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 
  (Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 
  (Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
  (Low Environmental Impact Building Materials) 
 261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
  (Natural Ventilation in Architectural Design) 
 261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
  (Lighting in Architecture) 
 หมายเหตุ นกัศึกษาสามารถเลอืกศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรอืน่ ๆ ของคณะ
และมหาวิทยาลัยศิลปากรตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 261 721 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
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 3. แบบ 2.2   
 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน 6 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
  261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปตัยกรรม    3*(2-2-5) 
  (Architectural History and Theory)  
   261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3*(2-2-5) 
  (Architectural Theory)  
 หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 712 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory) 
 261 713 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory and Environment) 
 หมวดวิชาเลอืก  จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หนว่ยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรบัอาคาร 3(3-0-6) 
  (Integrated Technology for Buildings) 
 261 431  สัมมนาสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Seminar in Architecture) 
 261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์ 3(3-0-6) 
  (Critical Theory and Design Criticism) 
 261 433 ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Meaning and Perception in Architecture)  
 261 434  ศิลปะการก่อสรา้ง รายละเอยีด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
  (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
 261 435  การวเิคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Advanced Architectural Analysis and Synthesis)  
 261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 3(3-0-6) 
  (Architecture and Global Cultural Landscape) 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Green Architecture) 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 
  (Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 
  (Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
  (Low Environmental Impact Building Materials) 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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 261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
  (Natural Ventilation in Architectural Design) 
 261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
  (Lighting in Architecture) 
 หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวชิาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรอื่น ๆ ของ
คณะและมหาวิทยาลัยศิลปากรตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 261 722 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดลอ้ม 
 1. แบบ 1.1  
 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 714  สัมมนาการอนรุักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1  3*(2-2-5) 
  (Seminar in Energy and Environmental Conservation I) 
 261 715  สัมมนาการอนรุักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 2 3*(2-2-5)   
  (Seminar in Energy and Environmental Conservation II) 
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 261 720 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 2. แบบ 2.1  
   หมวดวิชาบังคับ  (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 714  สัมมนาการอนรุักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1  3*(2-2-5)   
  (Seminar in Energy and Environmental Conservation  I) 
 261 715  สัมมนาการอนรุักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  2 3*(2-2-5)   
  (Seminar in Energy and Environmental Conservation  II) 
 หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 716  การวจิัยขั้นสงูทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Advanced Research in Architecture and  Environment)  
 261 717  สถิติเพื่อการวิจยัทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)   
  (Statistics for Architectural Research) 
 หมวดวิชาเลอืก  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรบัอาคาร 3(3-0-6) 
  (Integrated Technology for Buildings) 
 261 431  สัมมนาสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
  (Seminar in Architecture) 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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 261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์ 3(3-0-6) 
  (Critical Theory and Design Criticism) 
 261 433 ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Meaning and Perception in Architecture)  
 261 434  ศิลปะการก่อสรา้ง รายละเอยีด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
  (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
 261 435  การวเิคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
 261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 3(3-0-6) 
  (Architecture and Global Cultural Landscape) 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
  (Green Architecture) 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 
  (Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 
  (Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
  (Low Environmental Impact Building Materials) 
 261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
  (Natural Ventilation in Architectural Design) 
 261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
  (Lighting in Architecture) 
 หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวชิาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรอื่น ๆ ของ
คณะและมหาวิทยาลัยศิลปากรตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 261 721 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 48 หนว่ยกติ 
  (Thesis) 
 3. แบบ 2.2  
 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกติ  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 714  สัมมนาการอนรุักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1  3*(2-2-5) 
  (Seminar in Energy and Environmental Conservation I) 
 261 715  สัมมนาการอนรุักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  2 3*(2-2-5)   
  (Seminar in Energy and Environmental Conservation II) 
 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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 หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้
 261 716  การวจิัยขั้นสงูทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Advanced Research in Architecture and  Environment)  
 261 717  สถิติเพื่อการวิจยัทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)   
  (Statistics for Architectural Research) 
 หมวดวิชาเลอืก  จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หนว่ยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรบัอาคาร 3(3-0-6) 
  (Integrated Technology for Buildings) 
 261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Seminar in Architecture) 
 261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์ 3(3-0-6) 
  (Critical Theory and Design Criticism) 
 261 433 ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Meaning and Perception in Architecture)  
 261 434  ศิลปะการก่อสรา้ง รายละเอยีด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
  (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
 261 435  การวเิคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
 261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 3(3-0-6) 
  (Architecture and Global Cultural Landscape) 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Green Architecture) 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 
  (Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 
  (Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
  (Low Environmental Impact Building Materials) 
 261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
  (Natural Ventilation in Architectural Design) 
 261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
  (Lighting in Architecture) 
 หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวชิาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรอื่น ๆ ของ
คณะและมหาวิทยาลัยศิลปากรตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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138 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 261 722 วิทยานิพนธ์    มีค่าเทียบเท่า 48 หนว่ยกติ 
    (Thesis) 
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139 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

แผนการศึกษา 
วิชาเอกทฤษฎแีละแนวความคิดในการออกแบบ 
1. แบบ 1.1  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3*(2-2-5) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3*(2-2-5) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

 (บ-ป-น) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6 

 
 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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140 รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

 (บ-ป-น) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 

 รวมจ านวน 6 
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141 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

วิชาเอกทฤษฎแีละแนวความคิดในการออกแบบ (ต่อ) 
2. แบบ 2.1  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม 3*(2-2-5) 
261 712 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 6 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3*(2-2-5) 
261 713 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม  3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 6 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   12 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
 

หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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142 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

 (บ-ป-น) 
261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

143 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

วิชาเอกทฤษฎแีละแนวความคิดในการออกแบบ (ต่อ) 
3. แบบ 2.2  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม 3*(2-2-5) 
261 712 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  6 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3*(2-2-5) 
261 713 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม  3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  6 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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144 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

 (บ-ป-น) 
261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6 
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145 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดลอ้ม  
1.  แบบ 1.1  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1 3*(2-2-5) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 2 3*(2-2-5) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

 (บ-ป-น) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6 

 
 
 
 

หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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146 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

 (บ-ป-น) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 

 รวมจ านวน 6 
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147 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดลอ้ม (ต่อ) 
2. แบบ 2.1  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1 3*(2-2-5) 
261 716 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 6 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 715 สัมมนาการอนรุักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  2  3*(2-2-5) 
261 717 สถิติเพื่อการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 6 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   12 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
 

หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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148 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

 (บ-ป-น) 
261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 
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วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดลอ้ม (ต่อ) 
3. แบบ 2.2  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1 3*(2-2-5) 
261 716 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  6 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 715 สัมมนาการอนรุักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  2  3*(2-2-5) 
261 717 สถิติเพื่อการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  6 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 วิชาเลือก  3 

 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

 (บ-ป-น) 
261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 

 รวมจ านวน 6 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 

 รวมจ านวน 6 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร   3(3-0-6) 
   (Integrated Technology for Buildings) 

งานระบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที ่ใช้ในการ
ก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์ในการควบคุมสภาวะแวดล้อมเพื่อสร้างความสบายอย่างประหยัด  โดย
ถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์และนิเวศวิทยา การเลือกอุปกรณ์อาคาร ขนาดพื้นที่ที ่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและกลมกลืนกับอาคาร และการก าหนดต าแหน่งที่ตั้ง 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Integrating technical systems into the design of buildings; construction 

technology, and mechanical equipment; finding economical means of achieving 
thermal comfort with regards to health and environment; choosing appropriate 
systems, and making provisions for installation that are efficient and harmonized with 
the building and sitting. 

     Field trips required. 
 

261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม       3(3-0-6) 
   (Seminar in Architecture) 

  สัมมนาเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน ตั ้งแต่จุดเริ ่มต้น กระบวนการคิด การ
ออกแบบ หลักการและแนวคิดต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 
  Seminar on contemporary architecture, their conceptions, thinking and 
designing processes; principles and concepts concerning architectural and 
environmental design. 

 
 261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์  3(3-0-6) 
   (Critical Theory and Design Criticism) 

 ทฤษฎี หลักการ และกระแสทางความคิด ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการคิดและการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรม  การเปลี่ยนแปลงของระบบความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมวัฒนธรรม ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ ตลอดจนรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏ
ขึ้นในยุคสมัยต่าง 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. 
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 261 433 ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม   3(3-0-6) 
   (Meaning and Perception in Architecture) 

 ความรู้ความเข้าใจด้านปรัชญาและทฤษฎี ที่เกี่ยวเนื่องกับความหมายทางสถาปัตยกรรม
และสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของมนุษย์และการอยู่อาศัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณท์างพฤติกรรม
และการรับรู้ของมนุษย์ตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับสังคม และวัฒนธรรมซึ่ งสัมพันธ์กับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 
 Understanding philosophy and theory in meaning of architecture and 
dwelling, human nature and architecture; factors affecting human perception and 
behavior at individual as well as socio- cultural levels of interaction and implications 
for architectural design. 

 
 261 434  ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม   3(3-0-6) 
    (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 

 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติที ่เกี ่ยวเนื ่องกับศิลปะการก่อสร้าง การท า
รายละเอียดและวัสดุทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ในการพัฒนาแบบและใช้
เป็นสื่อในการแสดงออกซึ่งแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น ๆ 
 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(3-0-6) 
   (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 

 ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการตั้งค าถามและกระบวนการด าเนินการวิจยัใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 Research methodology, analysis, and problem identification; various 
approaches to design-related research. 
 

261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล   3(3-0-6) 
   (Architecture and Global Cultural Landscape) 

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ของหลายหลาก
ชนชาติ การอุบัติขึ ้นของแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ในนานาอารยธรรม  
กระบวนการคิด การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ จาก
ทั่วโลก 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 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. 
 Field trips required. 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

153 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

   261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
 (Green Architecture) 

 แนวคิดของงานสถาปัตยกรรมที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ความสบายและสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร 
  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Concept of energy conservation, environmental awareness in architectural 
design and comfort and wellbeing of building occupants.  
 Field trips required. 

 
261 438  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 

(Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 
พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื ่อให้เข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบของ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อการออกแบบอาคาร  
Fundamental use of computer programs for modeling and analyzing 

environmental influence in the process of building design. 
 
261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง  3(2-2-5) 

(Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองสภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ของอาคารขั้นสูง เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยหรือประกอบการประเมินอาคารเขียว 
Advanced use of computer programs for modeling and analyzing 

environmental performance and energy efficiency of buildings for the purpose of 
architectural research or green building assessment. 

 
261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมของอาคาร                    3(2-2-5) 

(Low Environmental Impact Building Materials) 
เทคนิคในการประเมินผลกระทบของวัสดุที่มีต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการประเมิน วัฏจักรชีวิต

ของวัสดุ และวิธีการประเมินแบบอื่น ๆ  หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุและการติดตั้งเพื ่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 

Techniques for evaluating material properties in terms of impact on the 
environment; life cycle assessment and other methods of evaluation; criteria for 
selecting materials and means of installation to reduce environmental impact. 
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261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร    3(2-2-5) 
(Natural Ventilation in Architectural Design) 

ทฤษฎีและหลักการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร เพื่อให้เกิดสภาวะ
สบายและประหยัดพลังงานส าหรับภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และ
จ าลองประสิทธิภาพการระบายอากาศในอาคาร 

  Theory and principles of natural ventilation for design of buildings in tropical 
climate to provide thermal comfort and conserve energy; use of computing tools to 
analyze and model the performance of natural ventilation strategies in building. 

 
261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม       3(2-2-5) 

(Lighting in Architecture) 
ทฤษฎีและวิธีการส าหรับการส่องสว่างทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์  การน าแสงสว่างไป

ใช้เพื่อส่งเสริมงานสถาปัตยกรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสบาย ความงาม พลังงาน 
และสภาพแวดล้อม  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Theories and practice for natural and artificial lighting; use of lighting to enhance 

architectural with regards to function, comfort, aesthetic quality, energy consumption 
and environment.  

Field trips required. 
 

 261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3(2-2-5)  
       (Architectural History and Theory) 
     เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 

  ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมตะวันตกตั้งแต่ยุค
กรีกมาจนถึงยุคนีโอคลาสสิค โดยเน้นการสร้างความเข้าใจจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย และความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์และทฤษฎี
สถาปัตยกรรม  
  Architectural history, theories and concepts from Greek to Neoclassic periods; 
comparing architectural designs of the periods; analysis and comparative methods to 
study architecture of each period, focusing on the relationship between history and 
theory of architecture.  
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 261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม    3(2-2-5)  
   (Architectural Theory) 
    วิชาบังคับก่อน 261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม 
   เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

  ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม ในประวัติศาสตร์ตะวันตกตั้งแต่
ยุคนีโอคลาสสิคมาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎีและงานออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย  
  Architectural theories and concepts from Neoclassic to Contemporary 
periods; analysis and comparative methods to study architecture of each period, 
focusing on the relationship between theory and practice.  
 

   261 712 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
   (Seminar in Architectural Theory) 

  การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อ
ต่าง ๆ และการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม  
  Inquiry using information technology ; presentation and discussion of topics 
studied; literature reviews concerning architectural theories and concepts. 
 

261 713 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม    3(2-2-5) 
   (Seminar in Architectural Theory and Environment) 

  การค้นคว้าขั้นสูง การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ และ
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม  
  Inquiry using advanced information technology; presentation and discussion 
of topics studied; literature reviews concerning architectural and environmental 
theories and concepts.   

  
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1    3(2-2-5) 

   (Seminar in Energy and Environmental Conservation  I)   
        เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  

การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ และการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  

Inquiry using information technology ; presentation and discussion of topics 
studied as well as literature reviews in energy and environmental conservation in 
buildings. 
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 261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 2   3(2-2-5) 
   (Seminar in Energy and Environmental Conservation  II)   
          วิชาบงัคบัก่อน 261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1 
   เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  

  การค้นคว้า การอภิปรายและการประเมินระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานใน
อาคาร 
   Inquiry, discussion and evaluation of research methodology in energy 
conservation in buildings. 
 

 261 716 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
(Advanced Research in Architecture and  Environment)  
 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และสภาพแวดล้อม การจัดท าร่างโครงการวิจัย 
การใช้ เทคโนโลยสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์ผล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการ เทคนิคการน าเสนอและการอภิปราย
ผลงานวิจัย 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.   
 

 261 717 สถิติเพื่อการวจิัยทางสถาปัตยกรรม   3(2-2-5) 
(Statistics for Architectural Research) 

การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสถาปัตยกรรม การก าหนดตัวแปรและการตั้งสมมติฐานการ
ออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณาส าหรับการวิจัย 
สถิติอนุมานส าหรับการวิจัย การเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัยทางสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรความหมายข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย  
 Using statistics in architectural research; variables and hypothesis; research 
design; data collection and analysis; descriptive statistics; inference statistics; 
choosing appropriate statistical test for architectural research; analysis and 
interpretation of data; application of statistical software package.   
 

261 720 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
   (Thesis) 

  การศึกษารายบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  Individual research on a topic relating to architecture and environment 
carried out systematically to produce new knowledge under the supervision of a 
thesis supervisor.   
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 261 721 วิทยานิพนธ์                มีคา่เทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
   (Thesis) 

  การศึกษารายบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  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 วิทยานิพนธ์                มีคา่เทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
   (Thesis) 

 การศึกษารายบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  Individual research on a topic relating to architecture and environment 
carried out systematically to produce new knowledge under the supervision of a 
thesis supervisor. 
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รายละเอยีดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย           หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
  ภาษาอังกฤษ      Doctor of Philosophy Program in History of Architecture 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)  
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy (History of Architecture) 

ชื่อย่อภาษาไทย  ปร.ด. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (History of Architecture) 
วิชาเอก  
 ไม่ม ี
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1  (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า 48   หน่วยกิต    

แบบ 2.1  (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) ไม่น้อยกว่า 54   หน่วยกิต    
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. นักวิจัยขั้นสูงด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

2. ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 
3. นักอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
4. นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
5. นักวิชาการอิสระ 

การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง) 
 
โครงสร้างหลักสูตร   แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา  ดังนี้ 

1. แบบ 1.1  
 หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    3  หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า   48  หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต 
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2. แบบ 2.1  
 หมวดวิชาบังคับ     6  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า  36  หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 54  หน่วยกิต 
 หมายเหตุ นักศึกษาอาจต้องลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ก าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต รวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
รายวิชา 

หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต 
ส าหรับนักศึกษาที่ขาดพื้นฐานในการท าความเข้าใจแบบทางสถาปัตยกรรม ตอ้งลงทะเบียนรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

262 401   การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย      3*(0-6-3) 
(Delineations in Thai Architecture)  

1. แบบ 1.1  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต 

262 631   การศึกษาเฉพาะเรื่อง        3*(0-6-3) 
  (Special Topic) 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
262 620   วิทยานิพนธ ์      มีค่าเทียบเท่า 48  หน่วยกิต 

 (Thesis) 
2. แบบ 2.1 รายวิชา 18 หน่วยกิต และวทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมไมน่้อยกว่า 54  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต 
262 610    วิธีวิจัยขั้นสูงทางประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 

  (Advanced Research Methodology in History of Architecture) 
262 611   สัมมนาการเขียนประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม      3(3-0-6) 

(Seminar on Architectural Historiography) 
หมวดวิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม 
262 511  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนสมัยสุโขทัย     3(3-0-6) 

  (History of Pre-Sukhothai Architecture) 
262 512  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย-อยุธยา    3(3-0-6) 

(History of Architecture During Sukhothai and Ayutthaya Periods) 
262 513  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร ์    3(3-0-6) 

(History of Architecture During Rattanakosin Period) 
262 530    วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม      3(3-0-6) 

 (Evolution of Buddhist Architecture) 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลเป็น S หรือ U  
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262 531   สถาปัตยกรรมยคุสมัยใหม่ในสยามสมัยรัชกาลที ่4 – รัชกาลที่ 8     3(2-2-5) 
(Modern Architecture in Siam from the Reigns of Kings Rama IV  
to Rama VIII) 

262 532   การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม      3(0-6-3) 
  (Architectural Reconstruction) 
262 533   ไทยศึกษา         3(3-0-6) 
  (Thai Studies) 
262 544  การวจิัยและการเผยแพร่ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม      3(2-2-5) 
  (Research and Dissemination of Architectural History) 
262 630   สถาปัตยกรรมกบัความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยร่วมสมัย              3(3-0-6) 

(Architecture and Transformation of Contemporary Thai Society) 
262 631   การศึกษาเฉพาะเรื่อง        3(0-6-3) 
  (Special Topic) 
  กลุ่มวิชาอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน 
262 537   การอนรุักษ์ย่านและชุมชนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย     3(2-2-5) 

(Conservation of Historic Sites and Settlements in Thailand) 
262 538   การวินจิฉัยการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์    3(3-0-6) 

(Building Diagnostics of Ancient Monuments and Historic  
Buildings) 

262 539   การอนรุักษ์วัสดใุนโบราณสถานในประเทศไทย          3(2-3-4) 
(Conservation of Materials in Ancient Monuments in Thailand) 

262 540  การปรับปรงุอาคารประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่          3(2-2-5) 
(Rehabilitation of Historic Buildings in New Context) 

262 541  การอนรุักษ์สถาปัตยกรรมในระดับสากล          3(2-2-5) 
  (Architectural Conservation at International Level)                                                            
262 632  การอนรุักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย: ปรัชญาและการปฏิบัติ     3(2-2-5) 
  (Conservation of Architectural Heritage in Thailand: Philosophy  
  and Practices) 
  กลุ่มวิชาสถาปตัยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
262 514   วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยและเอเชยีตะวันออก  3(3-0-6) 

เฉียงใต ้   
(Culture and Vernacular Architecture in Thailand and Southeast Asia) 

262 543   ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมในเอเชีย  3(3-0-6) 
ตะวันออกเฉียงใต้           

    (Religions, Beliefs, and Culture Influenced on Architecture in  
Southeast Asia) 
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262 633   สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้                   3(3-0-6) 
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 18   
(Seminar on History of Architecture in Southeast Asia  
between the 7th to the 13th Centuries) 

262 634   สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้       3(3-0-6) 
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 25   
(Seminar on History of Architecture in Southeast Asia 
between the 10th to the 20th Centuries) 

นอกจากรายวิชาดังกล่าวข้างตน้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทกุรายวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชาอื่น ๆ 
ที่บัณฑิตวทิยาลยัเปิดสอนได้ โดยได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
262 621  วิทยานิพนธ ์      มีคา่เทียบเท่า 36  หน่วยกิต 

 (Thesis) 
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แผนการศึกษา 
1. แบบ 1.1  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
262 631 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3*(0-6-3) 

 รวมจ านวน - 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
262 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
262 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                            12 

 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

262 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

262 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                               6 
 รวมจ านวน 6  

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

262 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                       6 
 รวมจ านวน 6  

หมายเหตุ  *หมายถึง รายวิชาทีเ่รียนโดยไม่นับหน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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2. แบบ 2.1  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
262 611 สัมมนาการเขียนประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 6 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

262 610 วิธีวิจัยขั้นสูงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 3  
 รวมจ านวน 6 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

 วิชาเลือก 3  
 รวมจ านวน 3 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

262 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                       12 

 รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

262 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                       9 

 รวมจ านวน 9  

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

262 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                       9 

 รวมจ านวน 9 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
262 621  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                       6 

 รวมจ านวน 6  
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ค าอธิบายรายวิชา 
262 401  การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย      3(0-6-3) 
  (Delineations in Thai Architecture) 

เงื่อนไข : ไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  เขียนแบบสถาปัตยกรรมไทยประเภทต่าง ๆ อาทิ รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 

Drafting exercises on various types of Thai architectural components, such 
as decorative ornaments, structure, and construction details. 

 
262 511   ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนสมัยสุโขทัย     3(3-0-6) 

  (History of Pre-Sukhothai Architecture) 
รูปแบบลักษณะเฉพาะและที ่มาของสถาปัตยกรรม การวางผัง ว ิธ ีการก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและปรัชญาของรปูแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง ก่อนพุทธศตวรรษ
ที่ 19 รวมทั้งสถาปัตยกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบต่าง ๆ จากนอกประเทศ  

         มีการศึกษานอกสถานที่ 
Origins, philosophy, styles, layouts, construction techniques, and sculptural 

elements of architecture of Pre-Sukhothai periods before 14th century in Thailand; 
special characteristics of foreign art styles, their origins and influence on Thai 
architecture.  

Field trips required. 
 

262 512  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย-อยุธยา    3(3-0-6) 
 (History of Architecture During Sukhothai and Ayutthaya Periods)  

คติ แนวคิด ลักษณะเฉพาะของการวางผัง รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการของงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทพุทธศาสนาคาร 
ที่เป็นทั้ง เจดีย์ ปรางค์ มณฑป อุโบสถ วิหาร และอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับศิลปสถาปัตยกรรมไทย
ในช่วงสมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยาตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ 19-24)  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Ideologies, concepts, building layouts, styles, structures and architectural 

components of architecture in Thailand; role and development of Buddhist buildings 
and structures, such as stupas, prangs, mandapas, ordination halls, and viharas, in 
connection with developments in Thai art and architecture during the periods of 
Sukhothai and Ayutthaya (14th to 19th centuries)  

              Field trips required. 
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262 513  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร ์    3(3-0-6) 
 (History of Architecture During Rattanakosin Period) 

สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  1 จนถึงรัชกาลที่ 8 สุนทรียภาพ
และอุดมคติแห่งยุคสมัย รวมทั้งสภาพสังคมวัฒนธรรมและแนวความคิดที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอิทธิพลจากอารยธรรมอยุธยา จีน และอารยธรรมใหม่จากตะวันตก 
และวิถีชีวิตที่สะท้อนในตัวสถาปัตยกรรม ผ่านการวิเคราะห์ผังพื้น รูปลักษณ์ องค์ประกอบ วัสดุ 
และการก่อสร้างของอาคารประเภทต่าง ๆ วัด พระราชวัง บ้านพักอาศัย อาคารสาธารณะ และ
อาคารราชการ  

Architecture of Rattanakosin period from the reign of Kings Rama I to King 
Rama VIII; aesthetic values and ideologies; socio-cultural conditions and ideals 
affecting the creation of architecture especially those influenced by Ayutthaya, 
Chinese and Western civilizations; lifestyles reflected in the works of architecture 
through analysis of plans, styles, components, materials and construction of various 
building types: temples, palaces, residences, public and government buildings. 

 
262 514  วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
    (Culture and Vernacular Architecture in Thailand and Southeast Asia) 

ความเกี่ยวเนื่องระหว่างวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม รูปแบบทางสังคมวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมพื้นถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดลักษณะเฉพาะในด้านชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ 
ศาสนา การตั้งถิ่นฐาน ศิลปะ รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
การสะท้อนกลับระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ปัจจัยที่เป็นนามธรรม รูปแบบและรูปทรง
สถาปัตยกรรม การจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอย สัญลักษณ์และสิ่งประดิษฐ์พื้นบ้าน ที่ปรากฏในแต่ละ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ความส านึกในคุณค่าของภูมิปัญญาและงาน
ออกแบบระดับพื้นบ้านเหล่านั้น 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Relations between culture and architecture; social cultural forms, and 

environmental factors determining the unique characteristics of everyday life, 
occupations, religion, human settlements, art and architecture; emphases on 
interrelationships and reflection between intangible and tangible, abstract factors, 
shapes and forms of architecture; functions and spatial identity of vernacular 
architecture, symbols, folk arts and inventions in Thailand and the neighbouring 
countries; awareness of the value of local wisdom and folk art design. 

Field trip required. 
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262 530  วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม      3(3-0-6) 
  (Evolution of Buddhist Architecture) 

ก าเนิดพุทธสถาปัตยกรรมและพัฒนาการในอินเดีย ศรีลังกา และประเทศเพื่อนบ้านที่มี
อิทธิพลต่อพุทธสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ผังบริเวณ อุโบสถ วิหาร เจดีย์ และ 
สังฆิกวิหาร 

Origin and development of Buddhist architecture in India, Sri Lanka, and 
Thailand’s neighbouring countries that influences plans, layouts and designs of 
Buddhist architecture in Thailand, ordination halls, viharas, pagodas, and 
monasteries. 

 
262 531  สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 8  3(2-2-5) 

(Modern Architecture in Siam from the Reigns of Kings Rama IV  
to Rama VIII) 

สถาปัตยกรรมใหม่ภายใต้อิทธิพลตะวันตก ซึ่งเป็นผลจากการเปิดประเทศ ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที ่ 4 จนถึงรัชกาลที ่ 8 สภาพสังคม วัฒนธรรมที ่ท าให้เกิดอุดมคติแห่งยุคสมัย และ
สถาปัตยกรรมแบบใหม่ การวิเคราะห์ผังพื้น รูปแบบ วัสดุ และการก่อสร้างของอาคารประเภทตา่ง 
ๆ มีการเปรียบเทียบกับอาคารช่วงเวลาเดียวกันในญี่ปุ่นตั้งแต่รัชสมัยเมจิ ไทโช และโชวะ 

Modern architecture under Western influence resulting from opening the 
country to the West from the reigns of King Rama IV to Rama VIII; socio-cultural 
conditions affecting emergence of ideology of the age bringing about new kind of 
architecture; analysis of plans, styles, materials and construction of various types 
of buildings; comparative studies of contemporaneous buildings in Japan in the 
Meiji, Taisho and Showa period. 

 
262 532  การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม     3(0-6-3) 

  (Architectural Reconstruction) 
กระบวนการเก็บข้อมูลและบันทึกจากสถานที่ตั้งเพื่อน ามาสู่การวิเคราะห์และสันนิษฐาน

รูปแบบดั ้งเดิมของโบราณสถาน ด้วยการใช้องค์ความรู ้และหลักวิชาทางประวัต ิศาสตร์
สถาปัตยกรรม 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Collecting and documenting architectural data from sites; use of data as well 

as knowledge of architectural history to analyze and speculate original forms of 
ancient buildings. 

Field trips required. 
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262 533  ไทยศึกษา         3(3-0-6) 
  (Thai Studies) 

ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีการด ารงชีวิต โลกทัศน์ คติความ
เชื่อและศาสนา ทั้งระดับสังคมชาวบ้านและในราชส านักตลอดจนการรับเอาอารยธรรมต่าง ๆ เข้า
มาพัฒนาจนกลายเป็นจารีตของตนเอง 

Thai traditions and cultures in the past associated with ways of life, 
worldviews, religions, and beliefs of common people and courtiers, and adaptation 
of influences from other civilizations. 

 
262 537   การอนุรักษ์ย่านและชุมชนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย    3(2-2-5) 

 (Conservation of Historic Sites and Settlements in Thailand) 
หลักการบริหาร การจัดการ และกฎหมายตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งที่ตั้ง การอนุรักษ์โบราณสถานและสภาพโดยรอบ ตลอดจนการ
อนุรักษ์ชุมชนประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ  ผ่านการวิเคราะห์สภาพสังคม วัฒนธรรม และ
กายภาพของชุมชน 

Principles of management and legislations concerning conservation of 
historic places; conservation of buildings, sites, surroundings, and community 
settlements, based on analysis of socio-cultural factors and physical conditions. 

 
262 538  การวินิจฉัยการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์  3(3-0-6) 

(Building Diagnostics of Ancient Monuments and Historic Buildings) 
โครงสร้างและวิธีการก่อสร้างโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์ สาเหตุ ปัจจัย และ

ตัวการที่ท าให้อาคารเสื่อมสภาพ รูปแบบการเสื่อมสภาพของโครงสร้างอาคารและวัสดุ และการ
วินิจฉัยหาสาเหตุการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Structures and construction techniques of ancient monuments and 

historic buildings; causes, factors and agents causing decays; patterns of structural 
damage and material deterioration; and diagnosis of building decay and 
deterioration. 

Field trips required. 
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262 539  การอนุรักษ์วัสดุในโบราณสถานในประเทศไทย      3(2-3-4) 
(Conservation of Materials in Ancient Monuments in Thailand) 

คุณสมบัติของวัสดุที ่ใช้ในการก่อสร้างโบราณสถานในประเทศไทย กระบวนการ
เสื่อมสภาพของวัสดุเมื่อถูกน ามาใช้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย คุณสมบัติ ข้อดีข้อเสียของ
วัสดุและวิธีการที่ใช้ในการอนุรักษ์วัสดุในโบราณสถานในประเทศไทย  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Properties of materials used in constructing ancient monuments in 

Thailand; decay mechanisms of materials under local climate; properties, 
advantages and disadvantages of materials and techniques used to conserve 
materials in ancient monuments in Thailand.  

Field trips required. 
 
262 540  การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่    3(2-2-5) 

 (Rehabilitation of Historic Buildings in New Context) 
ทฤษฎีและการปฏิบัติการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ เพื่อค้นหากระบวนการและการ

สร้างแนวทางปฏิบัติในการน าอาคารประวัติศาสตร์กลับมาใช้ในบริบทใหม่ เพื่อให้อาคารถูกใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไป ด้วยการปรับอาคารให้มีพื้นที่ใช้สอย
ใหม่ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ศักยภาพอาคารในด้านต่าง ๆ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและที่ว่าง
เดิม โครงสร้างเดิม ทางเดิน และโครงสร้างความสัมพันธ์ของอาคารกับพื้นที่ ปัจจัยด้านการเมือง 
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปรัชญาของการอนุรักษ์อาคาร นโยบายและการปฏิบัติวิชาชีพ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 

Theory and practice concerning rehabilitation of historic buildings in their 
changed context for more effective and efficient use to help prolong the life of 
buildings; analysis of architectural style, structure, circulation, and interrelationship 
between buildings and spaces for determining potential uses; political, social, 
cultural, and economic factors relating to philosophy of conservation and policies 
concerning conservation practices; sustainable development and adaptive reuse of 
resources. 
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262 541  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในระดับสากล     3(2-2-5) 
  (Architectural Conservation at International Level) 

เงื่อนไข: นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเอง นอกเหนือจากค่าลงทะเบียน 
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนในหลากหลายภูมิภาค ยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย ผ่าน

การบรรยาย ทัศนศึกษา และปฏิบัติงานจริงในพื้นที่  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
Field trip concerning the conservation of architecture and communities in 

parts of the world, including Europe, America and Asia; including lectures, excursions, 
and practical undertakings.  

Field trips required. 
 
262 543 ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรม         3(3-0-6) 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Religions, Beliefs, and Culture Influenced on Architecture in  
Southeast Asia) 

ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในภูมิภาค เนื่องจากสถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบวัฒนธรรม พื้นที่ว่างในงาน
สถาปัตยกรรมไม่ว่าจะใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาหรือความเชื่อหรือเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมล้วนสะท้อนโลกทัศน์ของผู้สร้างและผู้อยู่อาศัย  ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมทั้งที่เป็น
ของดั้งเดิมในภูมิภาคและที่รับอิทธิพลจากภายนอก  ระบบทางสังคม ระบบความเชื่อและศาสนา  
รวมไปถึงแนวความคิดเรื่อง น ้า ภูเขา จักรวาล และสมมุติเทพ 

               มีการศึกษานอกสถานที่ 
Religions, beliefs, and culture in Southeast Asia that influence architectural 

designs in the region; Architecture as a cultural system; symbolic religious spaces and 
spaces for social interactions reflecting worldviews of their builders and inhabitants, 
local traditions and foreign influences, social systems, beliefs and religious systems, 
and cosmological concepts of water, mountain, and divinity. 

Field trips required. 
 
262 544  การวิจัยและการเผยแพร่ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม              3(2-2-5) 
  (Research and Dissemination of Architectural History) 

แนวทางที่เป็นไปได้ในการวิจัย ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ที่
นอกเหนือไปจากแบบแผนทางวิชาการ 

Possibilities of ways in which architectural history may be researched, 
applied and disseminated outside the conventional academic research. 
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262 610  วิธีวิจัยขั้นสูงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม    3(3-0-6) 
  (Advanced Research Methodology in History of Architecture) 

 วิธีการและตัวแบบการวิจัยขั้นสูงเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและวิธีวิจัยงาน
สถาปัตยกรรมและศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง 

Research models, methods, and their applications for carrying out 
investigations in architecture and related arts. 

  
262 611  สัมมนาการเขียนประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 

 (Seminar on Architectural Historiography) 
การสัมมนาเกี ่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการเขียน

ประวัต ิศาสตร์สถาปัตยกรรม  โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อตรวจสอบที ่มาของประวัต ิศาสตร์
สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิธีการหรือทฤษฎีที่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมพัฒนาขึ้นใช้ในการศึกษาสถาปัตยกรรมในประเทศไทยได้ 

Discussion of theories, principles and concepts about writing on history of 
architecture; examining how architectural history was created; investigating wider 
theoretical and methodological questions on which architectural history is founded. 

 
262 620  วิทยานิพนธ์       มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

  (Thesis)       
โครงการวิจ ัยขั ้นสูงที ่ เก ี ่ยวเนื ่องกับประวัต ิศาสตร์สถาปัตยกรรม  การอนุร ักษ์

สถาปัตยกรรมและชุมชน และสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์   

Individual undertaking research project on topic approved by thesis 
committee concerning either history of architecture, architecture and urban 
conservation, or architecture of Southeast Asia.  

 
262 621  วิทยานิพนธ์       มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

  (Thesis)       
โครงการวิจัยขั้นสูงที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

และชุมชน และสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์   

Individual undertaking in research project on topic approved by thesis 
committee concerning either history of architecture, architecture and urban 
conservation, or architecture of Southeast Asia.  
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262 630 สถาปัตยกรรมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยร่วมสมัย   3(3-0-6) 
 (Architecture and Transformation of Contemporary Thai Society) 

 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยร่วมสมัยที่ส่งอิทธิพลต่อการก่อรูปแนวความคิด คติ
ความเชื่อ และรูปแบบงานสถาปัตยกรรม มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับปัจจัยต่าง 
ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึก 

Transformation of contemporary Thai society affecting various architectural 
ideas and styles; emphasis on socio-economic and socio-political aspects for in-depth 
understanding of their relationship to architecture.  

  
262 631 การศึกษาเฉพาะเรื่อง       3(0-6-3) 

 (Special Topic) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเงินงานหลักสูตร 

ค้นคว ้าในเร ื ่องหร ือประเด ็นที ่สนใจในขอบเขตที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับประว ัต ิศาสตร์
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม 

Topics of special interest concerning history of architecture, Thai architecture, 
Southeast Asia architecture or architectural conservation approved by Program 
comnittee. 

 
262 632 การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย: ปรัชญาและการปฏิบัติ  3(2-2-5) 

 (Conservation of Architectural Heritage in Thailand: Philosophy  
 and Practices) 

 แนวคิดและปรัชญาการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมของไทย จากแนวคิดในสมัยโบราณสู่
แนวคิดสากล พร้อมทั้งรูปแบบการอนุรักษ์ที่หลากหลายตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน โดยพิจารณาจาก
กรณีศึกษาที่ครอบคลุมตั้งแต่โบราณสถาน สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ ชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ 
และแหล่งโบราณคดีเป็นต้น เพื่อตรวจสอบรากฐานและการพัฒนาของกิจกรรมนี้ 

 Concept and philosophy of architectural heritage conservation in Thailand 
from ancient time to present day; various methods of practices based on case 
studies on ancient monuments, historic buildings and towns, and archaeological 
sites in order to investigate foundations and development of these activities. 
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262 633   สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
 ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 18 

 (Seminar on History of Architecture in Southeast Asia  
 between the 7th to the 13th Centuries) 

 การสัมมนาเกี ่ยวกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนผืน
แผ่นดินใหญ่และจักรวรรดิหมู่เกาะในอินโดนีเซียระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 18 ตั้งแต่สมัยเริ่ม
การเผยแพร่อิทธิพลอินเดียจนถึงยุคทองของศิลปะอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ 
สถาปัตยกรรมผิว  มอญ  อาระข่าน  ฟูนัน เจนละ จามปา  ชวากลาง  เขมร  และพุกาม เป็นต้น 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Discussion on architectural history of mainland and Indonesian archipelago 

in Southeast Asia between the 7th to 13th centuries from the early to the Golden 
periods of Indian influence in art and architecture in Southeast Asia, such as that of 
the Pyu, Mon, Arakanese, Funan, Chenla, Champa, Central Java, Khmer, and Burmese. 

Field trips required. 
 
262 634   สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 

 ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 25  
 (Seminar on History of Architecture in Southeast Asia  
 between the 10th to the 20th Centuries) 

การสัมมนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 15 ถึง 25 สมัยการสะท้อนความเป็นท้องถิ่นจนถึงยุคอาณานิคมของตะวันตก ได้แก่ 
สถาปัตยกรรมชวาตะวันออก  จามปาตอนปลาย  รวมทั้งเขมร  พม่า  ไทย  และลาวที่ได้รับ
อิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทจากศรีลังกา สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลศาสนาอิสลามใน
มาเลเซียและอินโดนีเซีย และสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Discussion on architectural history of Southeast Asia between the 10th to 20th 

centuries from local to colonial style of architecture in Eastern Java and Champa; 
Buddhist architecture with Sinhalese influence in Cambodia, Burma, Thailand, and 
Laos; architecture with Islamic influence in Indonesia and the Malay Peninsula; and 
architecture with Western influence in Southeast Asia.  

Field trips required. 
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รายละเอยีดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
ภาษาอังกฤษ          Doctor of Philosophy Program in Vernacular Architecture 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy (Vernacular Architecture) 

 ชื่อยอ่ภาษาไทย  ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)  
 ชื่อยอ่ภาษาอังกฤษ   Ph.D. (Vernacular Architecture) 
วิชาเอก  
 ไม่ม ี
จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร   

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น แบ่งการศึกษาออกเป็น  2 แบบ 4 แผนการ
ศึกษา คือ 

แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต  
แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 
1. ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการ 
2. สถาปนกิ (ส าหรับผู้ที่จบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) 
3. นกัวิจัยขั้นสงูด้านศิลปวัฒนธรรม การอนุรกัษ์ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนฯลฯ ในหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 
4. นกัผลิตสื่อที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น นักอนรุักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 

และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
โครงสร้างหลักสูตร  

1. แบบ 1.1  
 วิชาบังคับ (ไม่นบัหน่วยกติ)   12 หน่วยกติ 
 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า)  48 หน่วยกติ 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  48 หน่วยกติ 
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2. แบบ 1.2  
 วิชาบังคับ (ไม่นบัหน่วยกติ)   12 หน่วยกติ 
 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า)  72 หน่วยกติ 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  72 หน่วยกติ 

 3. แบบ 2.1  

 วิชาบังคับ 15 หน่วยกติ 
 วิชาบังคับ (ไม่นบัหน่วยกติ)  12 หน่วยกติ 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 

 
9 หน่วยกติ 

 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า)  36 หน่วยกติ 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 60 หน่วยกติ 

4. แบบ 2.2  
 วิชาบังคับ  15 หน่วยกติ 
 วิชาบังคับ (ไม่นบัหน่วยกติ)  12 หน่วยกติ 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 

 
9 หน่วยกติ 

 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทียบเท่า) 
 

48 หน่วยกติ 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 72 หน่วยกติ 

  หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาแบบ 1.2, แบบ 2.1 หรือ แบบ 2.2 ที่ไม่มีพื้นฐานทางสถาปตัยกรรมต้องลง
รายวิชาที่มีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม ทัง้นี้อยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการหลักสูตร 
รายวิชา 

1. แบบ 1.1  

วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 12 หน่วยกิต 
261 610   การวจิัยขั้นสงูทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  3*(2-2-5) 

(Advanced Research in Architecture and Cultural Environment)  
261 611  สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture I)  
261 612  สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture II)  
261 613  ปัญหาพิเศษเกีย่วกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น     3*(2-2-5)   

(Special Issues Concerning Studies in Vernacular Architecture)  
วิทยานิพนธ์ 

261 620  วิทยานิพนธ์                     มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกติ 
  (Thesis) 
2. แบบ 1.2  

วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 12 หน่วยกิต 
261 610   การวจิัยขั้นสงูทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  3*(2-2-5) 

(Advanced Research in Architecture and Cultural Environment) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาไม่นับหน่วยกติ วัดผลการศึกษาเป็น S/U 
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261 611  สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1      3*(2-2-5)   
(Seminar in Vernacular Architecture I)  

261 612  สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2      3*(2-2-5)   
(Seminar in Vernacular Architecture II)  

261 613  ปัญหาพิเศษเกีย่วกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น     3*(2-2-5)   
(Special Issues Concerning Studies in Vernacular Architecture)  

วิทยานิพนธ์ 
261 621  วิทยานิพนธ์                     มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกติ 

  (Thesis) 
3. แบบ 2.1  

วิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์       3(2-2-5) 

(Research Methodology in Architecture)  
261 510  ภูมิปัญญา เทคโนโลย ีและนวัตกรรมในสถาปตัยกรรมพื้นถิ่น    3(3-0-6) 

(Wisdom, Technology and Innovation in Vernacular Architecture)  
261 511  นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทศัน์วัฒนธรรม     3(3-0-6) 

(Cultural Ecology and Cultural Landscape) 
261 512  การปฏิบัตงิานภาคสนาม 1       3(1-4-4) 

(Fieldwork I)  
261 513  การปฏิบัตงิานภาคสนาม 2       3(1-4-4) 

(Fieldwork II) 
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 12 หน่วยกิต 
261 610   การวจิัยขั้นสงูทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  3*(2-2-5) 

(Advanced Research in Architecture and Cultural Environment)  
261 611  สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture I)  
261 612  สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture II)  
261 613  ปัญหาพิเศษเกีย่วกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น     3*(2-2-5)   

(Special Issues Concerning Studies in Vernacular Architecture)  
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
261 530  สังคม และเศรษฐกจิชุมชนท้องถิ่น      3(3-0-6)  

(Society and Economy of Local Communities) 
 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาไม่นับหน่วยกติ วัดผลการศึกษาเป็น S/U 
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261 531  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธุใ์นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(2-2-5) 
(Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
Groups in Southeast Asia) 

261 532  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต    3(2-2-5) 
(Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic Group) 

261 533  การอนรุักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และการพัฒนาชุมชน     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)  

261 537  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการสรรค์สร้างสภาวะสบาย     3(3-0-6) 
(Vernacular architecture and Design for comfort) 

261 538  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นศาสนสถาน       3(2-2-5)  
    (Vernacular Religious Architecture) 
วิทยานิพนธ์ 
261 622 วิทยานิพนธ์           มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

  (Thesis) 
4. แบบ 2.2  

วิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์       3(2-2-5) 

(Research Methodology in Architecture)  
261 510  ภูมิปัญญา เทคโนโลย ีและนวัตกรรมในสถาปตัยกรรมพื้นถิ่น    3(3-0-6) 

(Wisdom, Technology and Innovation in Vernacular Architecture)  
261 511  นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทศัน์วัฒนธรรม     3(3-0-6) 

(Cultural Ecology and Cultural Landscape) 
261 512  การปฏิบัตงิานภาคสนาม 1       3(1-4-4) 

(Fieldwork I)  
261 513  การปฏิบัตงิานภาคสนาม 2       3(1-4-4) 

(Fieldwork II) 
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วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 12 หน่วยกิต 
261 610   การวจิัยขั้นสงูทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3*(2-2-5) 

(Advanced Research in Architecture and Cultural Environment)  
261 611  สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture I)  
261 612  สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture II)  
261 613  ปัญหาพิเศษเกีย่วกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น     3*(2-2-5)   

(Special Issues Concerning Studies in Vernacular Architecture)  
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
261 530  สังคม และเศรษฐกจิชุมชนท้องถิ่น      3(3-0-6)  

(Society and Economy of Local Communities) 
261 531  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธุใ์นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(2-2-5) 

(Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
Groups in Southeast Asia) 

261 532  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต    3(2-2-5) 
(Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic  
Group) 

261 533  การอนรุักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และการพัฒนาชุมชน     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) 

261 537  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการสรรค์สร้างสภาวะสบาย     3(3-0-6) 
(Vernacular architecture and Design for comfort) 

261 538  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นศาสนสถาน       3(2-2-5)  
    (Vernacular Religious Architecture) 
วิทยานิพนธ์ 
261 623 วิทยานิพนธ์        มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

(Thesis) 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 
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แผนการศึกษา  
1. แบบ 1.1 วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 610 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม 

3*(2-2-5)  

261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1 3*(2-2-5) 
261 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 613 ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 3*(2-2-5) 
261 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 612 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2 3*(2-2-5)  
261 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6  

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6  
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181 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

2. แบบ 1.2  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 610 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม 

3*(2-2-5) 

261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1 3*(2-2-5) 
261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    6 

 รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 613 ปัญหาพิเศษเกีย่วกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 3*(2-2-5) 
261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    6 

 รวมจ านวน 6  
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 612 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2 3*(2-2-5)  
261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   6 

 รวมจ านวน 6  

  
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    6 
 รวมจ านวน 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 
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182 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12 
 รวมจ านวน 12  

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12 
 รวมจ านวน 12  

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12 
 รวมจ านวน 12  

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 
 รวมจ านวน 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

183 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

3. แบบ 2.1  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
261 510 ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น   3(3-0-6) 
261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3(3-0-6) 
261 512 การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 3(1-4-4) 

 รวมจ านวน 12  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 3(1-4-4) 
 วิชาเลือก 6  
 รวมจ านวน 9  

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 610 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม 

3*(2-2-5) 

261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1 3*(2-2-5) 
261 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    3  

 วิชาเลือก 3  
 รวมจ านวน 6  

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 613 ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 3*(2-2-5) 
261 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    3  

 รวมจ านวน 3  

 
 
 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาทีเ่รียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 612 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2 3*(2-2-5)  
261 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    6  

 รวมจ านวน 6  

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 
 รวมจ านวน 12  

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 
 รวมจ านวน 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาทีเ่รียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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4. แบบ 2.2  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
261 510 ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น   3(3-0-6) 
261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3(3-0-6) 
261 512 การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 3(1-4-4) 

 รวมจ านวน 12  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 3(1-4-4) 
 วิชาเลือก 6  
 รวมจ านวน 9  

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 610 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม 

3*(2-2-5) 

261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1 3*(2-2-5)  
261 623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    3  

 วิชาเลือก 3  
 รวมจ านวน 6  

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 613 ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 3*(2-2-5)  
261 623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   3  

 รวมจ านวน 3  

 
 
 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 612 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2 3*(2-2-5) 
261 623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    6 

 รวมจ านวน 6  

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
 (บ-ป-น) 

261 623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 
 รวมจ านวน 12  

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 
 รวมจ านวน 12  

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

261 623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 
 รวมจ านวน 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาทีเ่รียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวชิา  
261 410  วิธีวจิัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์       3(2-2-5) 

(Research Methodology in Architecture)  
ประเภทของงานวิจัย กรณีศึกษางานวิจัย และกระบวนการวิจัย เพื่อน ามาประยุกต ใชกับ

การศึกษาและวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
Types of research, case studies, methods and procedures for application in 

undertaking architectural research work. 
 

261 510  ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น    3(3-0-6)   
(Wisdom, Technology and Innovation in Vernacular Architecture)  

วิธีคิด ภูมิความรู้ที ่สั ่งสมจากการแก้ปัญหา รหัส การปฏิบัติการ วัสดุ โครงสร้าง การ
ก่อสร้าง เทคนิควิธีการเชิงช่าง การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมที่ปรากฎในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นบน
ฐานความคิดเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิน่และ
สภาพแวดล้อม 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Local technical wisdom and knowledge acquired through problem solving, 

coding and implementation; materials, structure and construction techniques; 
transformations and innovations in vernacular architecture based on the concept of 
sustainable living; management issues concerning vernacular architecture and 
environment. 

Field trips required. 
 

261 511  นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม    3(3-0-6)  
(Cultural Ecology and Cultural Landscape) 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตที่เฉพาะเจาะจงกับระบบ
นิเวศ องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  การก่อ
ตัวของสถาปัตยกรรม ความหมายที่หลากหลายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม การจ าแนกประเภท การ
วิเคราะห์คุณค่า แนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน และมรดกโลกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Relationship between ecology, settlements, and way of life; cultural factors 

associated with the natural environment and development of architectural forms; 
various meanings of cultural landscape; identifying values, categorization, evaluation 
and management approaches for sustainability and world heritage of cultural 
landscape. 

Field trips required. 
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261 512  การปฏิบัติงานภาคสนาม 1      3(1-4-4)   
(Fieldwork I)  

ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชน สภาพสังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ภายในชุมชน การ
ส ารวจรังวัดด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ และการใช้อุปกรณ์ส ารวจ การจัดท าแบบสถาปัตยกรรม  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Practical training in community fieldwork; developing skills, familiarity and 

understanding of socio-cultural factors and interrelationship within the community; 
surveying exercises using different techniques and instruments for producing 
architectural drawings. 

Field trips required. 
 

261 513  การปฏิบัติงานภาคสนาม 2      3(1-4-4) 
(Fieldwork II) 

ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนต่างวัฒนธรรม การจัดท าผังบริเวณชุมชนที่สัมพันธ์กับระบบ
นิเวศ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นศาสนสถาน เทคนิคขั้นสูงในการเก็บข้อมูล การใช้อุปกรณ์ส ารวจ รวมทั้ง
การเขียนแบบ และการแสดงแบบด้วยเทคนิควิธีขั ้นสูง การท าคอมพิวเตอร์สามมิติ การจัดการ
ฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ การเขียนรายงานภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัยเชิงลึกที่สะท้อนให้
เห็นความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Practical fieldwork in communities of differing cultures; issues on site planning 

and site ecology; vernacular religious architecture; advanced techniques in data 
collecting and using survey instruments; drafting, advanced presentation and three-
dimensional computer graphic techniques; data processing and analysis; writing 
detailed and in- depth report illustrating interrelationship between vernacular 
architecture and cultural ecology. 

Field trips required. 
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261 530   สังคม และเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่น      3(3-0-6)  
(Society and Economy of Local Communities) 

ความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ และสังคมชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ 
ที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์สังคม ทั้งด้านการผลิต กลุ่มสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลวัต และการปรับตัวจนเป็นชุมชนท้องถิ่นบริบทสังคมร่วมสมัย 

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 และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(2-2-5) 

(Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
Groups in Southeast Asia) 

ปกรณัม คติความเชื ่อโบราณ และจินตนาการที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการตั ้งถิ ่นฐาน และ
สถาปัตยกรรมพื ้นถิ ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาปัตยกรรมพื ้นถิ ่นในชุมชนชายขอบ 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชนพหุวัฒนธรรม ความจริงแท้กับความแปรเปลี่ยน การผสมผสานกับ
ความย้อนแย้ง และการด ารงอยู ่ก ับการผลิตซ ้าทางจารีตประเพณีในบริบททางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Mythology, ancient beliefs and notion-influenced formation of settlements 

and vernacular architecture; architecture of fringe communities; multicultural 
communities; reality and change; complexity and contradiction; continued existence 
and replication of architectural style in the cultural context of vernacular architecture 
in Southeast Asian ethnic communities. 

Field trips required. 
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261 532  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต    3(2-2-5) 
(Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic Group) 

ไทศึกษาในมิติต่าง ๆ ที่สืบทอดจากประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไท -ไตกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ การกระจายตัว ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมที่มีจุดร่วม และแตกต่าง ที่ปรากฏในการตั้งถิ่นฐาน การจัดการสภาพแวดล้อม 
และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ทั้งในประวัติศาสตร์ และใน
สังคมร่วมสมัย 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 and vernacular cultural contexts of both historical 
and contemporary societies that bring about local styles, changes, and 
developments in architecture. 

Field trips required. 
 

261 533  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
(Conservation of Vernacular Architecture and Community  
Development)  

ทฤษฎี และหลักการจัดการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  กฎบัตรนานาชาติ 
กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคและวิธีการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมแบบต่าง ๆ 
และแนวความคิดเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของการประยุกต์
น าองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาใช้ ส ารวจ บันทึกข้อมูลในชุมชน 
ทดลองปฏิบัติการ น าเสนอผลงานและแนวความคิดสู่สาธารณะ 

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. 

Field trips required. 
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261 534   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนเมือง      3(2-2-5) 
(Urban Vernacular Architecture) 

นิยามของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทเมืองภายในสังคมร่วมสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้ด้านวิธีคิด การสังเกตและถอดรหัส เทคนิควิธีการเชิงช่าง การประยกุต์ภูมิ
ความรู้ที่สั่งสมจากการแก้ปัญหาจากความเป็นพื้นถิ่นในชนบทสู่ความเป็นชุมชนเมือง ทักษะการ
ก่อสร้างและวัสดุ ความสัมพันธ์ของการอยู่อาศัยในระดับปัจเจก ครัวเรือน ชุมชน และเมือง การก่อ
รูปของการตั้งถิ่นฐาน และการใช้ชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับทั้งกายภาพ 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 a 
rural context to an 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. 

Field trips required. 
 

261 535   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย      3(2-2-5)  
(Contemporary Vernacular Architecture) 

กระบวนการออกแบบ พัฒนาการ และแนวความคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ร่วมสมัย 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Design process, developments and concepts in creating contemporary 

vernacular architecture.  
Field trips required. 
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261 536   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม 3(2-2-5) 
(Geographic Information System for Cultural Environment Research)  

ความหมาย หลักการ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  
ลักษณะของขอมูลทางภูมิศาสตร โครงสรางระบบฐานขอมูล การน าเข้า และจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ 
และขอมูลเชิงคุณลักษณะ การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตามเงื่อนไข การจัดท าแผน
ที่ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียนแบบ และโปรแกรมกราฟิกเพื่อการจัดท าแผนที่ การสัมผัส
ระยะไกล เพื่อการแปลความหมาย และการวิจัยทางสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

Definitions and principles of Geographic Information System; framework for 
data analysis; characteristic of geographic data; database structure, data input, 
collecting and filing spatial data and attribute data; analyzing geographic information; 
mapping and using computer graphic programs to produce maps; use of remote 
sensing for making interpretations and conducting research on cultural environment.  

 
261 537  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการสรรค์สร้างสภาวะสบาย     3(3-0-6) 

(Vernacular architecture and Design for comfort) 
ภูมิปัญญาในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และการสรรค์

สร้างสภาวะสบายบนฐานของการออกแบบที่สัมพันธ์กับวิธีทางธรรมชาติ 
Local wisdom of vernacular architecture in adapting itself with its environment 

and creating thermal comfort based on passive design strategies. 
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261 538  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นศาสนสถาน       3(2-2-5)  
   (Vernacular Religious Architecture) 

ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการวางผังศาสนสถาน และสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นทางศาสนาที่สัมพันธ์กับระบบความเชื่อและแนวคิดทางศาสนา ปรัชญา สัญลักษณ์ทางศาสนา 
แนวคิดจักรวาลทัศนะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่แสดงถึงโลก
ทัศน์ของผู้สร้างและผู้ใช้ประโยชน์ หน้าที่ใช้สอย และการจัดล าดับพื้นที่ คุณค่า และบทบาทหน้าที่
ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทางศาสนาที่มีต่อระบบสังคม ความเชื่อ และศาสนา และชุมชนท้องถิ่น 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Religion, beliefs, and cultures that influence layout planning and vernacular 

religious architectures related to myth and religious concepts, philosophy, religious 
symbols, concept and perception in cosmology, supernatural and environment 
factors reflecting worldviews of their builders and inhabitants; functions and spatial 
organization; values and roles of vernacular architecture on social systems, beliefs 
and religious systems and local community 

Field trips required. 
 

261 610   การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดลอ้มทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
(Advanced Research in Architecture and Cultural Environment)  
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การจัดท าร่างโครงการวิจ ัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การเรียบเรียง และเขียนบทความทางวิชาการ 
เทคนิคการน าเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัย การจัดท ารายงานเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

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 international journals.  
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261 611   สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1      3(2-2-5)   
(Seminar in Vernacular Architecture I)  
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ และอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ขั้นสูง หรือเป็นสถานภาพความรู้ใหม่ รวมทั้งการฝึกปฏิบัตใิน
การทบทวนสารสนเทศ/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดทฤษฎี และแนวทางการวิจัย 

Inquiry using information technology; presentation and discussion of topics 
studied concerning new or advanced knowledge on vernacular architecture; 
developing ability in conducting literature reviews that may lead to formulating 
hypothesis and establishing direction for research work.  

 
261 612   สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2      3(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture II)  
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ และอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ขั้นสูง หรือเป็นสถานภาพความรู้ใหม่ รวมทั้งการฝึกปฏิบัตใิน
การทบทวนสารสนเทศ/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดทฤษฎี และแนวทางการวิจัย 

Inquiry using information technology; presentation and discussion of topics 
studied concerning new or advanced knowledge on vernacular architecture; 
developing ability in conducting literature reviews that may lead to formulating 
hypothesis and establishing direction for research work.  

 
261 613   ปัญหาพิเศษเกีย่วกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น     3(2-2-5)   

(Special Issues Concerning Studies in Vernacular Architecture)  
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การสร้างโจทย์วิจัย การสร้างสมมติฐาน เพื่อน าไปสู่การค้นคว้าเชิงลึกในระดับปริญญาเอก
ตามประเด็นที่สนใจ การออกแบบการทดลอง/การค้นคว้า สรุปผล และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
บทความวิชาการ และบทความวิจัย 

Identifying and stating research problem; setting up hypothesis for carrying 
out in- depth investigation at doctoral level on matters of interest; designing 
research/experiment; making deductions and conclusions; writing reports, papers and 
articles. 
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261 620   วิทยานิพนธ ์      มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
(Thesis)           

 การศึกษารายบุคคลที ่เกี ่ยวเนื ่องกับสถาปัตยกรรมพื ้นถิ ่น และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Individual research on a topic relating to vernacular architecture and cultural 
environment carried out systematically to produce new knowledge under supervision 
of a thesis supervisor. 

 
261 621  วิทยานิพนธ ์      มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 

(Thesis)           
การวิจัยขั้นสูงเฉพาะบุคคลและหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และ

สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยอย่างเป็นระบบ และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Individual research on an advanced and specific topic relating to vernacular 
architecture and cultural environment carried out systematically to produce new 
body of knowledge under supervision of a thesis supervisor. 

 
261 622   วิทยานิพนธ ์      มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

(Thesis)           
การวิจัยขั้นสูงเฉพาะบุคคลและหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และ

สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยอย่างเป็นระบบ และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Individual research on an advanced and specific topic relating to vernacular 
architecture and cultural environment carried out systematically to produce new 
body of knowledge under supervision of a thesis supervisor. 

 
261 623   วิทยานิพนธ ์      มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

(Thesis)           
การวิจัยขั้นสูงเฉพาะบุคคลและหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และ

สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยอย่างเป็นระบบ และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Individual research on an advanced and specific topic relating to vernacular 
architecture and cultural environment carried out systematically to produce new 
body of knowledge under supervision of a thesis supervisor. 
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รายละเอยีดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย              หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
 ภาษาอังกฤษ         Doctor of Philosophy Program in Landscape Architecture 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ภูมิสถาปัตยกรรม) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy (Landscape Architecture) 
 ชื่อยอ่ภาษาไทย ปร.ด. (ภูมิสถาปัตยกรรม) 
 ชื่อยอ่ภาษาอังกฤษ   Ph.D. (Landscape Architecture) 

วิชาเอก 
 ไม่มี 
จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร   

แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  มีค่าเทียบเท่า 48  หน่วยกิต  
แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) มีค่าเทียบเท่า 72  หน่วยกิต  
แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  ไม่น้อยกว่า    48  หน่วยกิต  
แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี)  ไม่น้อยกว่า    72  หน่วยกิต  

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 
 1. ผู้สอนในสถาบันการศึกษา 
 2. นกัวิจัยหรือนักวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม   
 3. ที่ปรกึษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรม 
 4. ภูมิสถาปนิก 
การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
โครงสร้างหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มี 4 แบบ ดงันี ้
 1. แบบ 1.1  

หมวดวิชาบงัคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 9  หน่วยกติ 

วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  48 หน่วยกติ 
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 2. แบบ 1.2 

หมวดวิชาบงัคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 9  หน่วยกติ 

วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า  72 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  72 หน่วยกติ 

 3. แบบ 2.1 

หมวดวิชาบงัคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 9  หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า  36 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

 4. แบบ 2.2 

หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกติ 

หมวดวิชาบงัคับ จ านวน 9  หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 

 หมายเหตุ: มีการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ก่อนการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
รายวิชา 

หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

นักศึกษาในแบบ 2.2 ทุกคน และนักศึกษาในแบบอื ่นๆ ที ่มีพื ้นฐานความรู ้ทางวิชาการในด้านภูมิ
สถาปัตยกรรมไม่พอเพียง ต้องลงเรียนรายวิชาพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

266 510  หลักการและทฤษฎีทางภูมิสถาปัตยกรรม 3*(3-0-6) 

 (Principles and Theory in Landscape Architecture)  

266 511 นิเวศวิทยาภูมทิัศน์และการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 3*(3-0-6) 

 (Landscape Ecology and Sustainable Development) 

1. แบบ 1.1 

หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 9 หน่วยกิต 

266 610  ระเบียบวิธวีิจัยขั้นสูงทางภูมิสถาปัตยกรรม 3*(3-0-6) 

 (Advanced Research Methodology in Landscape Architecture)  

266 611 สถิติเพื่อการวิจยั 3*(3-0-6) 

                                 (Statistics for Research) 
หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกติ 
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266 612 สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรมระดบัดุษฎีบัณฑิต 3*(3-0-6) 

 (Doctoral Seminar in Landscape Architecture)  

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

266 620 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า  48  หนว่ยกติ 

 (Thesis)  

2. แบบ 1.2 

หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 9 หน่วยกิต 

266 610  ระเบียบวิธวีิจัยขั้นสูงทางภูมิสถาปัตยกรรม 3*(3-0-6) 

 (Advanced Research Methodology in Landscape Architecture)  

266 611 สถิติเพื่อการวิจยั 3*(3-0-6) 

 (Statistics for Research) 

266 612 สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรมระดบัดุษฎีบัณฑิต 3*(3-0-6) 

 (Doctoral Seminar in Landscape Architecture)  

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 

266 621 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า  72  หนว่ยกติ 

 (Thesis)  

3. แบบ 2.1 

หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 9 หน่วยกิต 

266 610  ระเบียบวิธวีิจัยขั้นสูงทางภูมิสถาปัตยกรรม 3*(3-0-6) 

 (Advanced Research Methodology in Landscape Architecture)  

266 611 สถิติเพื่อการวิจยั 3*(3-0-6) 

 (Statistics for Research) 

266 612 สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรมระดบัดุษฎีบัณฑิต 3*(3-0-6) 

 (Doctoral Seminar in Landscape Architecture)  

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

266 630 การวจิัยเชิงส ารวจและการวิเคราะห์ข้อมูล  3(3-0-6) 

 (Survey Research and Data Analysis)  

266 631 การวเิคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ 3(3-0-6) 

                              (Visual Quality Analysis and Assessment) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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266 632 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

 (Urban Landscape)  

266 633 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 (Cultural Landscape)  

266 634 การออกแบบและวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมเชงินิเวศ 3(3-0-6) 

 (Ecological Landscape Design and Planning)  

266 635 การออกแบบภมูิทัศน์เพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 

 (Regenerative Landscape Design)  

266 636 วัสดุและการออกแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

 (Material and Construction Design in Landscape Architecture)  

266 637 การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน 3(3-0-6) 

 (Universal Design)  

266 638 ระบบภูมิสารสนเทศในงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

 (Geographic Information System in Landscape Architecture)  

266 639 การศึกษาหัวข้อพิเศษ 3(0-6-3) 

 (Special Topic Study)  

           นอกเหนือไปจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาจาก
หลักสูตรอื่น ๆ ของคณะ และของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 

266 622 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า  36  หนว่ยกติ 

 (Thesis)  

4. แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต 

266 610  ระเบียบวิธวีิจัยขั้นสูงทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

 (Advanced Research Methodology in Landscape Architecture)  

266 611 สถิติเพื่อการวิจยั 3(3-0-6) 

 (Statistics for Research) 

266 612 สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรมระดบัดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 

 (Doctoral Seminar in Landscape Architecture)  
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หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

266 630 การวจิัยเชิงส ารวจและการวิเคราะห์ข้อมูล  3(3-0-6) 

 (Survey Research and Data Analysis)  

266 631 การวเิคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ 3(3-0-6) 

 (Visual Quality Analysis and Assessment)  

266 632 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

 (Urban Landscape)  

266 633 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 (Cultural Landscape)  

266 634 การออกแบบและวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมเชงินิเวศ 3(3-0-6) 

 (Ecological Landscape Design and Planning)  

266 635 การออกแบบภมูิทัศน์เพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 

 (Regenerative Landscape Design)  

266 636 วัสดุและการออกแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

 (Material and Construction Design in Landscape Architecture) 

266 637 การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน 3(3-0-6) 

 (Universal Design)  

266 638 ระบบภูมิสารสนเทศในงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

 (Geographic Information System in Landscape Architecture)  

266 639 การศึกษาหัวข้อพิเศษ 3(0-6-3) 

 (Special Topic Study)  

           นอกเหนือไปจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาจาก
หลักสูตรอื่น ๆ ของคณะ และของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

266 623 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า  48  หนว่ยกติ 

 (Thesis)  
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แผนการศึกษา 
 1. แบบ 1.1 วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 610 ระเบียบวิธวีิจัยขั้นสูงทางภูมิสถาปัตยกรรม 3*(3-0-6) 

266 611 สถิติเพื่อการวิจยั 3*(3-0-6) 

 รวมจ านวน 0 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 612 สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรมระดบัดุษฎีบัณฑิต 3*(3-0-6) 

 รวมจ านวน 0 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 620 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 620 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

 
 
 
 
หมายเหตุ *รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

202 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 620 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 620 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

  



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

203 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

2. แบบ 1.2 วทิยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 610 ระเบียบวิธวีิจัยขั้นสูงทางภูมิสถาปัตยกรรม 3*(3-0-6) 

266 611 สถิติเพื่อการวิจยั 3*(3-0-6) 

 รวมจ านวน 0 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 612 สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรมระดบัดุษฎีบัณฑิต 3*(3-0-6) 

 รวมจ านวน 0 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 621 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 621 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ *รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

204 รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 621 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

  

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 621 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 621 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 621 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

  



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

205 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

3. แบบ 2.1 รายวิชา 12 หน่วยกิต และวทิยานิพนธ ์36 หน่วยกิต รวมไมน่้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 610 ระเบียบวิธวีิจัยขั้นสูงทางภูมิสถาปัตยกรรม 3*(3-0-6) 

266 611 สถิติเพื่อการวิจยั 3*(3-0-6) 

 วิชาเลือก 3 

 รวมจ านวน 3 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 612 สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรมระดบัดุษฎีบัณฑิต 3*(3-0-6) 

 วิชาเลือก 6 

 รวมจ านวน 6 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

 วิชาเลือก 3 

 รวมจ านวน 3 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 622 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

 
 
หมายเหตุ *รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

206 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 622 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 622 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

  



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

207 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

4. แบบ 2.2 รายวิชา 24 หน่วยกิต และวทิยานิพนธ ์48 หน่วยกิต รวมไมน่้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 510 หลักการและทฤษฎีทางภูมิสถาปัตยกรรม 3*(3-0-6) 

266 610 ระเบียบวิธวีิจัยขั้นสูงทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

266 611 สถิติเพื่อการวิจยั 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 3 

 รวมจ านวน 9 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 612 สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรมระดบัดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 6 

 รวมจ านวน 9 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 511 นิเวศวิทยาภูมทิัศน์และการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 3*(3-0-6) 

 วิชาเลือก 6 

 รวมจ านวน 6 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 623 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

หมายเหตุ *รายวิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

208 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 623 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 623 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 623 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมจ านวน 6 

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 
(บ-ป-น) 

266 623 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมจ านวน 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

209 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ค าอธิบายรายวชิา 
266 510  หลักการและทฤษฎีทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Principles and Theory in Landscape Architecture) 
 เงื่อนไข: วดัผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 หลักการของภูมิสถาปัตยกรรม ความเป็นมาของภูมิสถาปัตยกรรมตั้งแต่อดีต โดย

เน้นที่การพัฒนาแนวคิดในยุคสมัยต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน หลักการและทฤษฎีภูมิสถาปัตยกรรม
ที่เกิดจากแนวความคิดต่าง ๆ ทั้งในด้านกายภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 Principles and history of landscape architecture; emphasis on 
developments in concepts from past eras to present day;  principles and theory 
of landscape architecture influenced by concepts concerning physical, social, and 
environmental issues. 

   
266 511 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Landscape Ecology and Sustainable Development) 
 เงื่อนไข: วดัผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 หลักการและแนวความคิดของนิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการพัฒนาอย่างยั ่งยืนที่       

เกี ่ยวเนื ่องกับภูมิสถาปัตยกรรม ความรู ้ เบื ้องต้นเกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ        
การออกแบบและการวางผังทางกายภาพที่น าไปสู่ความยั่งยืน 

 Principles and concepts of landscape ecology and sustainable  development 
in landscape architecture; fundamentals of environment and ecosystem; 
sustainable landscape design and planning.  

   
266 610 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Advanced Research Methodology in Landscape Architecture) 
 เงื่อนไข: นกัศึกษาแบบ 1.1 แบบ 1.2 และแบบ 2.1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

           นักศึกษาแบบ 2.2 วัดผลการศึกษาเปน็ค่าระดับ 
 ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการวิจัย ทฤษฎี การตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย การ

เก็บรวบรวมข้อมูล การวัดผล และการเขียนรายงานผลการวิจัย จริยธรรมในการท าวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  

 In-depth knowledge in research methods, theory, hypothesis formulation, 
research design, data collection, assessment and report writing; research ethics; 
qualitative and quantitative research methodologies. 

 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

210 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

266 611 สถิติเพื่อการวจิัย 3(3-0-6) 
 (Statistics for Research) 
 เงื่อนไข: นกัศึกษาแบบ 1.1 แบบ 1.2 และแบบ 2.1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

           นักศึกษาแบบ 2.2 วัดผลการศึกษาเปน็ค่าระดับ 
 วิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิติเชิงพรรณา สถิติเชิงอนุมาน การบรรยาย สรุปผล 

น าเสนอผลการวิเคราะห์ และทดสอบสมมติฐานส าหรับการวิจัย 
 Statistical methods for research; descriptive statistics, inferential statistics; 

describing, concluding, presenting analysis findings, and testing of research 
hypothesis. 

   
266 612 สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรมระดับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 
 (Doctoral Seminar in Landscape Architecture) 
 เงื่อนไข: นกัศึกษาแบบ 1.1 แบบ 1.2 และแบบ 2.1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

           นักศึกษาแบบ 2.2 วัดผลการศึกษาเปน็ค่าระดับ 
 การอภิปรายในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญหรือได้รับความ

สนใจในช่วงเวลานั้น เน้นการเตรียมตัวค้นคว้า การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบ 
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อโต้แย้งในชั้นเรียน เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต  

 Discussions on topics relating to landscape architecture focusing on 
important or relevant controversial issues; emphasis on preparation of topics prior 
to class, systematic development of critical thinking, and exchange of opinions 
during seminar as a preparation for a doctoral study.  

   
266 620 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 การวิจัยขั ้นสูงรายบุคคล อันกอใหเกิดองคความรูใหมดานภูมิสถาปตยกรรมและ

สภาพแวดล้อม การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย จริยธรรมการท าวิจัยและเผยแพร ผลงาน
วิชาการ ต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 

 Individual undertaking in advanced research project on topic leading to a 
contribution to the body of knowledge in the field of landscape architecture and 
environment; delivering and publishing final research outcome with ethics; 
approval of the thesis topic by a thesis committee. 

 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

211 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

266 621 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 การวิจัยขั ้นสูงรายบุคคล อันกอใหเกิดองคความรูใหมดานภูมิสถาปตยกรรมและ

สภาพแวดล้อม การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย จริยธรรมการท าวิจัยและเผยแพร ผลงาน
วิชาการ ต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 

 Individual undertaking in advanced research project on topic leading to a 
contribution to the body of knowledge in the field of landscape architecture and 
environment; delivering and publishing final research outcome with ethics; 
approval of the thesis topic by a thesis committee. 

   
266 622 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 การวิจัยขั ้นสูงรายบุคคล อันกอใหเกิดองคความรูใหมดานภูมิสถาปตยกรรมและ

สภาพแวดล้อม การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย จริยธรรมการท าวิจัยและเผยแพร ผลงาน
วิชาการ ต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 

 Individual undertaking in advanced research project on topic leading to a 
contribution to the body of knowledge in the field of landscape architecture and 
environment; delivering and publishing final research outcome with ethics; 
approval of the thesis topic by a thesis committee. 

   
266 623 วิทยานิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 การวิจัยขั ้นสูงรายบุคคล อันกอใหเกิดองคความรูใหมดานภูมิสถาปตยกรรมและ

สภาพแวดล้อม การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย จริยธรรมการท าวิจัยและเผยแพร ผลงาน
วิชาการ ต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 

 Individual undertaking in advanced research project on topic leading to a 
contribution to the body of knowledge in the field of landscape architecture and 
environment; delivering and publishing final research outcome with ethics; 
approval of the thesis topic by a thesis committee. 
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212 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

266 630 การวิจัยเชิงส ารวจและการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) 
 (Survey Research and Data Analysis) 
 ความรู้และความเข้าใจในทั้งกระบวนการท าวิจัยเชิงส ารวจ การตั้งค าถามการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัยและแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล การ   วิเคราะห์ข้อมูล 
และการแปลผลการวิจัย การใช้วิธีทางสถิติพื้นฐานและขั้นสูงในการ   วิเคราะหฺ์ข้อมูล  

 Knowledge and understanding of the whole process of survey research 
methodology; defining research question, research and questionnaire design, 
sampling, method of data collection, analysis, and findings interpretation; using 
basic and advanced statistical methods for data analysis. 

   
266 631 การวิเคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Visual Quality Analysis and Assessment) 
 ทัศนคุณภาพและการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับบริบททาง

กายภาพ วัฒนธรรม และสังคม หลักการ ทฤษฎี และเทคนิค ในการวิเคราะห์ และประเมิน
ทัศนคุณภาพ เพื่อการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 

 Visual quality and the application of analytical process relating to physical, 
cultural and social contexts; principles, theories, and techniques in visual quality 
analysis and assessment for a doctoral study. 

   
266 632 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
 (Urban Landscape) 
 องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ของพื้นที่เมือง เอกลักษณ์ ภูมิสัญลักษณ์ สถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ ระบบการพักผ่อนหย่อนใจและระบบที่โล่ง ตลอดจนนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ
มนุษย์ เทคนิคการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ในย่านชุมชนเมืองเพื่อปรับปรุงทัศนคุณภาพของ
สภาพแวดล้อมชุมชนเมือง เพื่อการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต  

 Landscape features in urban areas, identity, landmark, and historical 
significance; recreational and open space systems, and ecological influence on 
humans; techniques for landscape planning and design in urban areas to improve 
visual quality of urban environment for a doctoral study. 
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213 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

266 633 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 (Cultural Landscape)  
 ภูมิทัศน์ที ่ เกิดขึ ้นจากการสร้างสรรค์ ของมนุษย์ในวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยเน้นใน

ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์  รูปแบบการแบ่งเขตที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารสิ่งก่อสร้าง เพื่อการศึกษาใน
ระดับดุษฎีบัณฑิต 

 Man-made landscape created by people of different cultural groups; 
emphasis on human settlement patterns, land-division patterns for economic and 
social uses, and architectural styles of buildings and structures for a doctoral 
study. 

   
266 634 การออกแบบและวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมเชิงนิเวศ              3(3-0-6) 
 (Ecological Landscape Design and Planning) 
 การผสมผสานแนวคิดนิเวศวิทยาเข้ากับภูมิสถาปัตยกรรม แนวความคิดนิเวศวิทยา 

โครงสร้างของภูมิทัศน์ พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ และแนวทางเชิงนิเวศ
ในการออกแบบและวางแผนภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 

 Integration of ecological concepts into landscape architecture; ecological 
concepts; landscape structure; landscape development and change; ecological 
approach to landscape design and planning for a doctoral study. 

   
266 635 การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Regenerative Landscape Design) 
 การออกแบบภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการฟื้นฟูและ

ทดแทนแก่สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ เน้นความส าคัญของกระบวนการทางนิเวศวิทยา และ
การผสมผสานกระบวนการเข้ากับการออกแบบและการใช้งาน เพื่อการศึกษาในระดับดุษฎี
บัณฑิต 

 Landscape architectural design that aims towards revitalisation and 
renewal of environment and ecosystem; emphasis on ecological process and 
integration of the process into landscape design and function for a doctoral study. 
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214 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

266 636 วัสดุและการออกแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Material and Construction Design in Landscape Architecture) 
 คุณสมบัติทางกายภาพ ธรรมชาติ ข้อจ ากัดของวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในงานออกแบบ 

ก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม หลักการออกแบบโดยใช้วัสดุ และเทคนิคที่ใช้ในการก่อสร้างงานภูมิ
สถาปัตยกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Physical properties, nature and limitations of materials used in 

landscape architecture design and construction; principles of design using 
appropriate materials and construction techniques for landscape architecture for 
a doctoral study.  

Field trips required. 
 

266 637 การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน 3(3-0-6) 
 (Universal Design) 
 หลักการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันของ

คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ในชุมชนเมือง
เป็นไปโดยปราศจากอุปสรรค เน้นหลักการในการออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 

 Design principles for universal design to promote equality for the disabled, 
the elderly, the young, and the healthy to be able to access all places within 
urban areas; emphasis on design principles for buildings and infrastructure 
improvements for a doctoral study.  

   
266 638 ระบบภูมิสารสนเทศในงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Geographic Information System in Landscape Architecture) 
 ปฏิบัติการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศในงานภูมิสถาปัตยกรรมในระดับสูง  การพัฒนา

และด าเนินโครงการที ่ใช ้เทคโนโลยีภ ูม ิสารสนเทศเป็นเคร ื ่องมือว ิเคราะห์ในงานภูมิ
สถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อน เพื่อการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 

 Practical use of advanced Geographic Information System (GIS) in 
landscape architecture; developing and executing complicated projects using GIS 
in landscape architecture projects for a doctoral study. 
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266 639 การศึกษาหัวข้อพิเศษ 3(0-6-3) 
 (Special Topic Study) 
 เงื่อนไข: จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก่อนการลงทะเบียน 

ประเด็นเกี ่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรมที ่สนใจหรือที ่มีความส าคัญในขณะนั ้น  เพื่อ
การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 

 Topic of special interest or current issues concerning landscape architecture for 
a doctoral study.   
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216 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา 

 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรอบรู้ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบ
ภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อ
ส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ และโครงการพิเศษ) 
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217 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ข้อบังคับมหาวทิยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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221 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
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222 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
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230 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

231 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

232 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

233 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

234 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

235 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

236 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

237 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

238 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

239 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

240 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

241 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

242 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

243 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

244 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

245 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

246 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

247 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

248 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

249 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

250 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

251 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

252 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

253 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

254 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรอบรู้



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

255 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 
 
  
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

256 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ประกาศมหาวทิยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทยีบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบ
ภาษาอังกฤษทีม่ีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference 

for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

257 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

258 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ประกาศมหาวทิยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
เพื่อส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

259 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

260 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ และโครงการพิเศษ) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

261 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

262 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

263 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

264 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

265 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

266 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

267 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

268 รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

269 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

270 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

271 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

272 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
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