
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร 
 
1. ชื!อหลกัสูตร 

 ภาษาไทย  :  หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร 
   ภาษาองักฤษ :  Master of Architecture Program in Building Technology 

 
2. ชื!อปริญญา  

ภาษาไทย  : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยอีาคาร)   
: สถ.ม. (เทคโนโลยอีาคาร) 

ภาษาองักฤษ : Master of Architecture  (Building Technology)   
: M.Arch. (Building Technology)    
 

3. หลกัสูตร 
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร มีการจดัการศึกษาเป็น A แผน ไดแ้ก่ 

แผน ก แบบ กA และแผน ข 
3.1 จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร   

3.1.1    แผน ก แบบ ก2  ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
3.1.2   แผน ข   ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
3.2 โครงสร้างหลกัสูตร    

หมวดวชิา แผน ก แบบ ก2  แผน ข 
หมวดวชิาบงัคบั 15  หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต - 
การศึกษาอิสระ  - 6 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

4. รายวชิาในหลกัสูตร 

4.1 หมวดวชิาบังคบั 15 หน่วยกิต ใหเ้รียนวชิาต่อไปนีT  
  *802 701  เทคโนโลยอีาคาร      3(3-0-6)    

   Building Technology 
*802 702  วธีิวจิยัทางเทคโนโลยอีาคาร     3(3-0-6)  

   Research Methodology in Building Technology 



*802 703  เทคโนโลยใีนสถาปัตยกรรมพืTนถิZน       3(3-0-6)  
   Technology in Vernacular Architecture 

*802 704  การบูรณาการเทคโนโลยอีาคาร        3(2-3-5)   
   Integrative urban and regional planning I 

    *802 891    สมัมนาทางเทคโนโลยอีาคาร      3(3-0-6)  
Seminar in Building Technology 

  

  4.2 หมวดวชิาเลอืก    
นกัศึกษาในหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร แผน ก แบบ กA ตอ้ง

เลือกเรียนรายวชิาในหมวดวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่ b หน่วยกิต และแผน ข ตอ้งเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกไม่
น้อยกว่า cd หน่วยกิต หรือรายวิชาอืZนทีZจะเปิดสอนเพิZมเติมในภายหลงั หรือรายวิชาอืZนทีZคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรเห็นชอบ โดยนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเรียนไดจ้ากทัTงสองกลุ่มวิชา ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์Zปรึกษา
วทิยานิพนธ์ ตามรายวชิาต่อไปนีT  

  กลุ่มวชิาสถาปัตยกรรมสิ!งแวดล้อม 
 *802 711  สถาปัตยกรรมเพืZอการอนุรักษพ์ลงังานและสิZงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
                 Architecture for Energy and Environment Conservation 
 *802 712  แสงสวา่งในสถาปัตยกรรม         3(2-3-5) 
                  Lighting in Architecture 
 *802 713  การทาํความเยน็และการระบายอากาศโดยธรรมชาติ  3(2-3-5) 
                 Natural Cool and Ventilation 
 *802 714  เครืZองมือและกระบวนการทดสอบพลงังานและสิZงแวดลอ้มในอาคาร  3(1-4-4) 
                 Tools and Methods for Energy and Environment Simulations in Buildings 
 *802 715  เทคโนโลยงีานระบบอาคาร     3(3-0-6) 
   Building Systems Technology 

 

  กลุ่มวชิาโครงสร้างและวสัดุอาคาร 
 *802 721  ระบบโครงสร้างอาคารขัTนสูง         3(3-0-6) 
                 Advanced Building Structure Systems 
 *802 722  นวตักรรมในการก่อสร้างอาคาร        3(3-0-6) 
               Innovation in Building Construction 
 *802 723  วสัดุอาคาร       3(2-3-5) 
                Building Materials  
 *802 724  เครืZองมือและวธีิการวเิคราะห์โครงสร้างอาคาร   3(2-3-3) 
                 Tools and Methods for Building Structure Analysis 
 
 



4.3 หมวดวทิยานิพนธ์ 
4.3.1 สาํหรับแผน ก แบบ ก2 

                *802 899 วทิยานิพนธ์        12  หน่วยกิต 
  Thesis 

 

4.4  การศึกษาอสิระ 
4.4.1 สาํหรับแผน ข 

*802 897 การศึกษาอิสระ         6  หน่วยกิต 
    Independent study 
 

6. แผนการศึกษา 

ปีที!  1     ภาคการศึกษาที! 1 
รหสัวชิา ชืZอวชิา แผน ก แบบ ก2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข 

(หน่วยกิต) 
*802 701 เทคโนโลยอีาคาร 

Building Technology 
3(3-0-6) 3(3-0-6) 

*802 702 วธีิวจิยัทางเทคโนโลยอีาคาร 
Research Methodology in Building Technology 

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

*802 703 เทคโนโลยใีนสถาปัตยกรรมพืTนถิZน 
Technology in Vernacular Architecture 

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

 รวม 9 หน่วยกติ 8 หน่วยกติ 

 

ปีที!  1     ภาคการศึกษาที! 2 
รหสัวชิา ชืZอวชิา แผน ก แบบ ก2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข 

(หน่วยกิต) 
*jkA lkm การบูรณาการเทคโนโลยอีาคาร 

Integrative urban and regional planning I 
n(2-3-5) n(2-3-5) 

*jkA jbc สมัมนาทางเทคโนโลยอีาคาร 
Seminar in Building Technology 

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

*jkA xxx วชิาเลือก 
Elective 

3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

 รวม 8 หน่วยกติ 8 หน่วยกติ 

 

 

 



ปีที!  2   ภาคการศึกษาที! 1 
รหสัวชิา ชืZอวชิา แผน ก แบบ ก2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข 

(หน่วยกิต) 
*jkA jbb วทิยานิพนธ์ 

Thesis 
p - 

*jkA xxx วชิาเลือก 
Elective 

n n 

*jkA xxx วชิาเลือก 
Elective 

- n 

*jkA xxx วชิาเลือก 
Elective 

- n 

 รวม 9 หน่วยกติ 9 หน่วยกติ 

 

ปีที!  2   ภาคการศึกษาที! 2 
รหสัวชิา ชืZอวชิา แผน ก แบบ ก2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข 

(หน่วยกิต) 
*jkA jbb วทิยานิพนธ์ 

Thesis 
6 - 

*jkA xxx วชิาเลือก 
Elective 

3 3 

*jkA jbl การศึกษาอิสระ 
Independent Study 

- 6 

 รวม 9 หน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
 


