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วัตถุประสงคการดําเนินการ
เพื่อเสริมสรางบรรยากาศทางความรู และความคิดใหมๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
สถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอมสรรคสราง เปนการเปดพื้นที่ใหมในการเสนอ
ผลงานทางวิชาการใหแก ผูรู นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในศาสตรตางๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปตยกรรม อันจะเปนการเสริมความเขมแข็งแกวงวิชาการ และวิชาชีพทาง
สถาปตยกรรมศาสตรตอไป
ขอบเขตเนื้อหา และศาสตรของบทความที่รับพิจารณาตีพิมพ
วารสารหนาจั่ววาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอมเปดรับพิจารณา
“บทความทางวิชาการ” “บทความวิจัย” “บทความปริทัศน” “บทความวิจารณหนังสือ-บทความ”
“บทความแปล” “บทความสรุปผลงานการสรางสรรค” และ “บทความสรุปผลการบริการวิชาการ
รับใชสังคม” ดานสถาปตยกรรมศาสตรแขนงตางๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามหมวดหมู
ดังตอไปนี้ คือ
- ทฤษฎีทางสถาปตยกรรม และการออกแบบสถาปตยกรรม
- ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ศิลปสถาปตยกรรม และสถาปตยกรรมไทย
- สถาปตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
- เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสถาปตยกรรม
- การบริหารจัดการ และการอนุรักษมรดกสถาปตยกรรม
- การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปตยกรรม และการผังเมือง
- การพัฒนาที่อยูอาศัย
- การเรียนการสอนทางสถาปตยกรรม

