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รำยวิชำบังคับ 

 
สผ. 801  สัมมนำเชิงบูรณำกำรด้ำนสภำพแวดล้อมสรรค์สร้ำง                       3  (1-4-7) 
AP  801  Seminar on Integrated Built Environment          (ไม่นับหน่วยกิต) 
Goal: high-level degree education overview and experience sharing 

   การอภิปรายสรุปถึงภาพรวมของการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  การ
น าเสนอความคืบหน้าของงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์เพื่อฝึกทักษะการน าเสนอ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ 
ข้อคดิเห็น การประเมินงานวิจัย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการขั้นสูง ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมในการท า
วิจัยดุษฎีนิพนธ์ โดยการสัมมนาประกอบด้วยเนื้อหาเชิงบูรณาการจากกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ 

In this seminar, there will be summary discussion of the current state of their learning in 
order to prepare for PhD study.  Students will present the progress made in their thesis to practise 
their presentation skills, exchange ideas, knowledge and opinions.  Research work will be evaluated 
and students and faculty will forge relationships to build a solid academic environment.  Students will 
also prepare for their thesis research.  The seminar will consist of integrated content from various 
fields such as architecture, interior architecture, urban planning, urban design, landscape 
architecture and real estate development. 

หมำยเหตุ:  
ส ำหรับนักศึกษำแบบ 1.1 (ท าดุษฎีนิพนธ์อยา่งเดียว) เป็นการศึกษาแบบไม่นบัหน่วยกิต การวัดผล แบ่งเป็น 

2 ระดับ คือ ระดับ P (ผา่น) และ ระดับ N (ไม่ผา่น) 
 

สผ. 802  สัมมนำเชิงบูรณำกำรด้ำนสภำพแวดล้อมสรรค์สร้ำง 1    3  (1-4-7) 
AP  802  Seminar on Integrated Built Environment  1 
Goal: high-level degree education overview and experience sharing 

   การอภิปรายสรุปถึงภาพรวมของการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  การ
น าเสนอความคืบหน้าของงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์เพื่อฝึกทักษะการน าเสนอ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ 
ข้อคิดเห็น การประเมินงานวิจัย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการขั้นสูง ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมในการท า
วิจัยดุษฎีนิพนธ์ โดยการสัมมนาประกอบด้วยเนื้อหาเชิงบูรณาการจากกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ 
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In this seminar, there will be summary discussion of the current state of their learning in 

order to prepare for PhD study.  Students will present the progress made in their thesis to practise 
their presentation skills, exchange ideas, knowledge and opinions.  Research work will be evaluated 
and students and faculty will forge relationships to build a solid academic environment.  Students will 
also prepare for their thesis research.  The seminar will consist of integrated content from various 
fields such as architecture, interior architecture, urban planning, urban design, landscape 
architecture and real estate development. 

หมำยเหตุ:  
ส ำหรับนักศึกษำแบบ 2.1 และ 2.2 (ศึกษารายวิชาและท าดษุฎีนิพนธ์) เปน็การศึกษาแบบนับหน่วยกิต 

การวัดผล แบง่เป็น 2 ระดบั คือ ระดับ S  (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)   
 

สผ. 803  ระเบียบวิธีวิจัยด้ำนสภำพแวดล้อมสรรค์สร้ำง   3  (3-0-9) 
AP  803  Research Methods in Built Environment 
Goal: Broadening students’ perspective on research process and research method 

   ทฤษฎีและการอภิปรายเชิงบูรณาการเกี่ยวกับ การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ที่เกี่ยวกับการวิจัยด้าน
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) เพื่อเป็นฐานความเข้าใจในการศึกษาแบบอย่างและกระบวนวิธีวิจัย
ซึ่งมีความหลากหลาย การออกแบบการวิจัยหรือการทดลองและการใช้เคร่ืองมือวิจัย ครอบคลุมการศึกษาค้นคว้าทาง
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยมีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเป็นกรณีศึกษาเพื่อขยาย
ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ จุดเด่นและข้อจ ากัดของแบบอย่างการวิจัยแต่ละชนิด และเพื่อขยายวิสัยทัศน์เชิง
บูรณาการส าหรับการออกแบบ วางแผน และด าเนินงานค้นคว้าวิจัยแบบสหวิทยาการที่ครอบคลุมด้านสภาพแวดล้อม
สรรค์สร้าง  

This course integrates theory and discussion regarding research process and methods in 
the built environment field as a foundation for understanding the varied research designs and 
processes involved.  Research design and testing, including social, humanities and scientific and 
technological research will be covered.  Thai and international research case studies will be 
examined to expand understanding of the unique characteristics, highlights and limitations of the 
different research design, as well as to broaden integrated vision in interdisciplinary research 
design, planning and implementation related to built environment.   

 
สผ. 804  สัมมนำเชิงบูรณำกำรด้ำนสภำพแวดล้อมสรรค์สร้ำง 2    3  (3-0-9) 
AP  804  Seminar on Integrated Built Environment  2 

   สัมมนาในหัวข้อพิเศษที่เก่ียวข้องกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
  Special topics in related to the thesis and through to approval from the Board of 
program 
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สผ. 900  ดุษฎีนิพนธ ์           36   หน่วยกิต 
AP  900  Dissertation 

   การสร้างโครงการวิจัยและการด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 
เขียนดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิ
สถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ การเขียนวิจัยเผยแพร่ จริยธรรมการท าวิจัย และ
จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  

   Students design and conduct a research project bringing about new knowledge in built 
environment and write a thesis related to architecture, interior architecture, urban planning, urban 
design,  landscape architecture or real estate development.  Students learn about how to write a thesis 
and research and dissemination ethics. 

 
สผ. 901  ดุษฎีนิพนธ ์                  48  หน่วยกิต 
AP  901  Dissertation 

   การสร้างโครงการวิจัยและการด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 
เขียนดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิ
สถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์    และน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ การเขียนวิจัยเผยแพร่ จริยธรรมการท าวิจัย และ
จรยิธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

   Students design and conduct a research project bringing about new knowledge in built 
environment and write a thesis related to architecture, interior architecture, urban planning, urban 
design,  landscape architecture or real estate development.  Students learn about how to write a thesis 
and research and dissemination ethics. 

 
 
วิชำบังคับเลือก 

 
ให้นักศึกษำเลือกจำกรำยวิชำต่อไปนี ้
 

สผ. 810   กำรศึกษำเฉพำะเรือ่งด้ำนสภำพแวดล้อมสรรค์สร้ำง       3  (3-0-9) 
AP  810   Indevidual  Research in Built Environment 

 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเก่ียวกับเร่ืองสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ในหัวข้อที่สนใจที่เก่ียวข้องกับหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์ โดยผา่นความเห็นชอบจากกรรมการที่เก่ียวข้อง   

Independent study in a built environment topic related to the student’s thesis, subject 
to approval from the graduate studies committee.   

 
สผ. 811  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนทฤษฎีและกำรออกแบบสถำปัตยกรรม     3  (3-0-9) 
AP  811  Special topics in Architecture Design Research  

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการวิจัยทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม ตามความสนใจเฉพาะทางของ
นักศึกษา   
   Special topics in architectural design and research according to students’ interest. 
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สผ. 812  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีอำคำร                 3  (3-0-9) 
AP  812  Special topics in Building Technology Research  
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการวิจัยด้านเทคโนโลยีอาคาร ตามความสนใจเฉพาะทางของนักศึกษา   
    Special topics in building technology research according to students’ interest.   
 
สผ. 813  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในงำนสถำปัตยกรรม    3  (3-0-9) 
AP  813  Special topics in Computer and Information Technology Research in Architecture  

 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม  ตามความสนใจเฉพาะทาง
ของนักศึกษา   
 Special topics in computer and information technology research in architecture according 
to students’ interest.   
 
สผ. 814  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนสถำปัตยกรรม     3  (3-0-9) 
AP  814  Special topics in  Architectural Management Research  

หัวข้อพิเศษเก่ียวกับการวิจัยด้านการวิจัยด้านการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม ตามความสนใจเฉพาะ
ทางของนักศึกษา   
   Special topics in architectural management researchaccording to students’ interest.   
 
สผ. 821  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนสถำปัตยกรรมภำยใน       3  (3-0-9) 
AP  821  Special topics in Interior Architecture Research  

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการวิจัยด้านการวิจัยด้านสถาปัตยกรรมภายใน ตามความสนใจเฉพาะทางของ
นักศึกษา   
   Special topics in interior architecture research according to students’ interest.   
 
สผ. 831  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรผังเมือง        3  (3-0-9) 
AP  831  Special topics in Urban Planning  Research  

หัวข้อพิเศษเก่ียวกับการวิจัยด้านการวิจัยด้านการผังเมือง ตามความสนใจเฉพาะทางของนักศึกษา   
  Special topics in urban planning researchaccording to students’ interest. 

 
สผ. 841  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์                3  (3-0-9) 
AP  841  Special topics in Real Estate Development Research  

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการวิจัยด้านด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามความสนใจเฉพาะทางของนักศึกษา   
  Special topics in real estate development researchaccording to students’ interest.    
 
สผ. 851  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนภูมิสถำปัตยกรรม                 3  (3-0-9) 
AP  851  Special topics in Landscape Architecture Research  

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการวิจัยด้านภูมิสถาปตัยกรรม ตามความสนใจเฉพาะทางของนักศึกษา   
  Special topics in Landscape Architecture researchaccording to students’ interest.    


