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รายวิชาการออกแบบสถาป.ตยกรรม 4  

รหัสวิชา 3108-2004 

ท–ป–น   (1–6–4) 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปEตยกรรม 
 

 

จัดทำโดย 

นางสาวมนัญญKชยา ชูวงศKเลิศ 

ครูผูMชNวย 
 

 

แผนกวิชาชNางเทคนิคสถาปEตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให4ใช4 
ชื่อวิชา รายวิชาการออกแบบสถาป1ตยกรรม 4 รหัสวิชา 3108-2004 

 

1 ควรอนุญาตให-ใช-การสอนได- 

1 ควรปรับปรุงเก่ียวกับ

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ.............................................................. 

              ( นางสาวดาราวัลย?  ผAานสำแดง ) 

        หัวหน-าแผนกวิชาชAางเทคนิคสถาปHตยกรรม 

 ............../......................../.................... 
 

1 เห็นควรอนุญาตให-ใช-การสอนได- 

1 ควรปรับปรุงดังเสนอ 

1 อ่ืน ๆ 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ.............................................................. 

              (  นายอภิชาติ  อนุกูลเวช  ) 

                รองผู-อำนวยการฝPายวิชาการ 

    ............../......................../.................... 
 

1 อนุญาตให-ใช-การสอนได- 

1 อ่ืน ๆ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ.............................................................. 

            ( นายนิทัศน?  วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ  ) 

             ผู-อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

    ............../......................../.................... 

  



 

 

คำนำ 

          

แผนการจัดการเรียนรู-มุAงเน-นสมรรถนะ รายวิชาการออกแบบสถาปHตยกรรม 4 (3108-2004)  

เลAมนี้ได-จัดทำขึ้นเพื่อใช-ประกอบการเรียนการสอนนักศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) ช้ันปcท่ี 2  แผนกวิชาชAางเทคนิคสถาปHตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

       การเรียนวิชาการออกแบบสถาปHตยกรรม 4  เพื ่อให-นักเรียนนักศึกษาเข-าใจหลักการและ

แนวทางและข-อพิจารณาสภาพแวดล-อมเพื่อที่จะนำไปออกแบบอาคารบ-านพักอาศัย 2 ชั้นขนาดใหญA  

และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก  เพื่อที่จะนำความรู-ความสามารถไปใช-ในการทำงานหลังจบการศึกษา   

พร-อมยังเปeนการฝfกกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานเพ่ือประกอบวิชาชีพในอนาคตตAอไป   

 
              มนัญญ?ชยา 

          2564 

 



 

 

สารบัญ 

 

         หน#า 

คำนำ          ก 

สารบัญ          ข 

แผนการสอนรายวิชา        ค 

การวัดผลประเมินผล        ง 

ตารางวิเคราะห?คำอธิบายรายวิชา         จ 

หนAวยการสอนทฤษฎี/ปฏิบัติ         ฉ 

ตารางวิเคราะห?หนAวยการเรียนรู-                     ช 

แผนการสอนหนAวยท่ี 1           1 

แผนการสอนหนAวยท่ี 2         6 

แผนการสอนหนAวยท่ี 3        10 

แผนการสอนหนAวยท่ี 4        14 

แผนการสอนหนAวยท่ี 5        18 

แผนการสอนหนAวยท่ี 6        22 

แผนการสอนหนAวยท่ี 7        26 

แผนการสอนหนAวยท่ี 8        30 

 
                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

จุดประสงค/รายวิชา เพ่ือให# 

1. เข-าใจหลักการออกแบบอาคารสาธารณะการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงการประหยัด

พลังงาน 

2. ออกแบบอาคารสาธารณะท่ีมีความสูงต่ำกวAา 23 เมตร และมีพ้ืนท่ีไมAเกิน 2,000 ตารางเมตร 

และการนำเสนอผลงาน 

3. เพ่ือให-เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ทำงานด-วยความรอบคอบ ประณีต 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู-เก่ียวกับหลักการออกแบบอาคารสาธารณะการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงการ

ประหยัดพลังงาน 

2. ปฏิบัติงานออกแบบอาคารสาธารณะท่ีมีความสูงต่ำกวAา 23 เมตร มีพ้ืนท่ีไมAเกิน 2,000 

ตารางเมตร 

3. ปฏิบัติออกแบบระยะส้ัน 

4. ตกแตAงแบบและนำเสนอผลงานทางสถาปHตยกรรม 

 

คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบอาคารสาธารณะท่ีมีความสูงต่ำกวAา 23 เมตร 

และมีพ้ืนท่ีไมAเกิน2,000 ตารางเมตรโดยคำนึงถึงอัตลักษณ?ของอาคาร ประโยชน?ใช-สอย กฎหมายท่ี

เก่ียวข-อง การออกแบบอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงาน การออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล (Universal 

Design) พิจารณาการเลือกใช-ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวข-อง และระบบการกAอสร-างท่ีทันสมัย ออกแบบ

ระยะส้ัน ตกแตAงแบบ และนำเสนอผลงาน 

 

 

  

แผนการสอนรายวิชา 

      ช่ือวิชา  การออกแบบสถาปBตยกรรม 4                                  รหัส  3108-2004 

       ระดับช้ัน  ปวส.2                                                          แผนกวิชา  ชLางเทคนิคสถาปBตยกรรม 

       หนAวยกิต    4                                                              จำนวนช่ัวโมงรวม   7   ช่ัวโมง 

       ภาคเรียนท่ี  2                                                                 ปcการศึกษา  2563 



 

 

การวัดการประเมินผล 

การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ/ 

 

80             คะแนนข้ึนไป           ระดับ  4 

75-79        คะแนน                     ระดับ  3.5 

70-74       คะแนน                     ระดับ  3 

65-69       คะแนน                     ระดับ  2.5 

60-64        คะแนน                     ระดับ  2 

55-59        คะแนน                     ระดับ  1.5 

50-54        คะแนน                     ระดับ  1 

ต่ำกวAา  50   คะแนน                   ระดับ  0 

 

สัดสLวนคะแนน 

             คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังน้ี 

             1.ระหวLางภาค                                                            60     คะแนน 

                     �  โครงการออกแบบ(P.D. 1)                                   20   คะแนน 

                     �  โครงการออกแบบ(P.D. 2)                                   20   คะแนน 

                     �  ออกแบบระยะส้ัน(S.K.D.)                                    20   คะแนน 

             2.คะแนนคุณธรรม จริยธรรม                                          20     คะแนน 

             3.คะแนนสอบปลายภาค                                     20     คะแนน 

                     �  คะแนนสอบทฤษฎี                                   5   คะแนน 

                     �  คะแนนสอบปฏิบัติ                                    15   คะแนน 

 

  



 

 

ตารางวิเคราะห2หน3วยการเรียนรู8 
 

รหัส  3108 – 2004  ช่ือวิชา  การออกแบบสถาปHตยกรรม 4   ท-ป-น    1-6-4 

หนLวยท่ี ช่ือหนLวย จำนวนคาบ 

1 หลักการและแนวทางการออกแบบองค?ประกอบของพ้ืนท่ีใช-สอย 1 

2 ขนาดของพ้ืนท่ีองค?ประกอบใช-สอย 2 

3 รูปทรงของอาคาร 1 

4 โครงสร-างของอาคาร 1 

5 สภาพแวดล-อมของพ้ืนท่ีต้ังอาคาร 1 

6 กฎหมายท่ีเก่ียวข-อง 1 

7 ปฏิบัติการออกแบบและนำเสนอผลงานอาคารพักอาศัยสองช้ันขนาดใหญA 2 

8 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบระยะส้ันอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 8 

 วัดและประเมินผล 1 

 รวม 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

หน3วยการสอนทฤษฎีและปฏิบัต ิ
 

รหัส  3108 – 2004  ช่ือวิชา  การออกแบบสถาปHตยกรรม 4   ท-ป-น      1-6-4 

หนLวยท่ี ช่ือหนLวย 
จำนวนช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม (ชม.) 

1 หลักการและแนวทางการออกแบบองค?ประกอบ 1 6 7 

2 ขนาดของพ้ืนท่ีองค?ประกอบ 2 12 14 

3 รูปทรงของอาคาร 1 6 7 

4 ระบบโครงสร-างและระบบวิศวกรรมในอาคาร

บ-านพักอาศัยสองช้ัน 

1 6 7 

5 การวิเคราะห?สภาพแวดล-อมของอาคาร 1 6 7 

6 กฎหมายท่ีเก่ียวข-อง 1 6 7 

7 ปฏิบัติการออกแบบและนำเสนอผลงานอาคาร 

พักอาศัยสองช้ันขนาดใหญA 

2 12 14 

8 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบระยะส้ันอาคาร

สาธารณะขนาดเล็ก 

8 48 56 

 การวัดและประเมินผล 1 6 7 

 รวม 18 108 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู#มุLงเน#นสมรรถนะ 

รหัส 3108-2004 ช่ือวิชา  การออกแบบสถาปHตยกรรม 4    สอนคร้ังท่ี 1 

หนLวยท่ี 1  ช่ือหนLวย  หลักการและแนวทางการออกแบบองค?ประกอบ   จำนวน  7  ชม. 
 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

 หนLวยท่ี 1  ประกอบด#วยหัวข#อเร่ืองตLอไปน้ี 

 1.1  องค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอย 

 1.2  การจัดกลุAมองค?ประกอบตามแบบกิจกรรม 

 1.3  ตารางการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ขององค?ประกอบ 

 1.4  แผนภูมิความสัมพันธ?ขององค?ประกอบ 

 1.5  แผนภูมิการสัญจรขององค?ประกอบ 

 

สาระสำคัญ 

 องค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอย  เปeนสAวนสำคัญของการศึกษาจากโปรแกรมท่ีกำหนดรAวมกันจากความ

ต-องการของเจ-าของอาคาร  ซ่ึงจะต-องมีการศึกษาถึงกิจกรรมและพฤติกรรมของผู-ใช-อาคาร  เพ่ือกำหนด

ความสัมพันธ?ขององค?ประกอบ  ซ่ึงจะเปeนแนวทางในการออกแบบข้ันตAอไป 
 

จุดประสงค/การเรียนการสอน 

 มีความรู- ความเข-าใจเก่ียวกับหลักการและแนวทางการออกแบบ องค?ประกอบ พ้ืนท่ีใช-สอย  

สามารถนำความรู-ดังกลAาวไปใช-ในการออกแบบองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอยอาคารบ-านพักอาศัยสองช้ันขนาด

ใหญAได- 
 

จุดประสงค/เชิงพฤติกรรม 

 1.  จำแนกองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอยตามเขตกิจกรรมได- 

 2.  อธิบายหลักการออกแบบองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอยได- 

 3.  อธิบายข้ันตอนแนวทางการออกแบบองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอยได- 

 4.  วิเคราะห?คAาความสัมพันธ?ขององค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอยได- 

 5.  เขียนตารางคAาความสัมพันธ?องค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอยได- 

 6.  เขียนแผนภูมิแสดงความสัมพันธ?ขององค?ประกอบได- 

 7.  เขียนแผนภูมิแสดงการสัญจรขององค?ประกอบได- 

 8.  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?ในการทำงานตรงตAอเวลา 

 

  



 

 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

 หนLวยท่ี 1  เร่ือง  หลักการและแนวทางการออกแบบองค?ประอบพ้ืนท่ีใช-สอย 

คร้ังท่ี 1..................7.........................คาบ 

คร้ังท่ี 2..................-..........................คาบ 

คร้ังท่ี 3..................-..........................คาบ 
 

มีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  กำหนดเขตกิจกรรมขององค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอย 

 2.  การเขียนตารางวิเคราะห?คAาความสัมพันธ?องค?ประกอบ 

 3.  เขียนแผนภูมิแสดงความสัมพันธ?ขององค?ประกอบ 

 4.  เขียนแผนภูมิแสดงการสัญจรขององค?ประกอบได- 
 

ครุภัณฑ//เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ/ 

 1.  เคร่ืองมืออุปกรณ?เขียนแบบ 

 2.  กระดาษ 80 แกรม  ขนาด A2  จำนวน 2  แผAน/คน 

 3.  สีไม- หรืออ่ืน ๆ 
 

กิจกรรมการเรียน 

 1.  กิจกรรมครู 

 1.1  อธิบายถึงองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอยของโครงการบ-านพักอาศัยสองช้ันขนาดใหญA การแบAงเขต

กิจกรรมขององค?ประกอบดังกลAาว  หลักการวิเคราะห?คAาความสัมพันธ?ขององค?ประกอบ หลักการเขียน

แผนภูมิความสัมพันธ?ขององค?ประกอบ หลักการเขียนแผนภูมิการสัญจรขององค?ประกอบ 

 1.2  ยกตัวอยAางอาคารกรณีศึกษาท่ีใกล-เคียงกับโปรแกรมศึกษาและปฏิบัติ 

 1.3  กำหนดให-ผู-เรียนปฏิบัติงาน โดยแบAงกลุAมกลุAมละประมาณ 3-5 คน  โดยให-ผู-เรียนมีสAวนรAวมใน

การกำหนดโปรแกรมดังกลAาว 

 1.4  ควบคุม ดูแล ให-คำปรึกษา โดยให-ผู-เรียนมีสAวนรAวมในการเรียนการสอนให-มากท่ีสุด 

 1.5  ประเมินผลงานโดยให-ผู-เรียนทำแบบทดสอบและนำเสนองานกลุAมและรAวมกันแสดง 

ความคิดเห็น  โดยมีผู-สอนคอยเสริมให-ความรู-เพ่ิมเติม เฉลยคำตอบ 

 1.6  เก็บช้ินงานและยกยAองชมเชยผู-เรียนท่ีทำงานได-แล-วเสร็จสมบูรณ?ตามกำหนดเวลา 

  

การนำเข#าสูLบทเรียน 

  นำเสนอให-เห็นความสำคัญของการออกแบบท่ีสามารถนำมาสูAความภาคภูมิใจของ

ผู-ออกแบบและเจ-าของอาคารโดยผู-สอนได-ยกตัวอยAางบ-านพักอาศัยขนาดใหญA  โดยมีรูปทัศนียภาพ แปลนพ้ืน 

เพ่ืออธิบาย  การจัดองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอยของอาคารดังกลAาว  ซ่ึงควรเปeนผลงานท่ีมีคุณภาพ  เพ่ือให-

ผู-เรียนได-ดูเปeนแบบอยAางท่ีดีในการศึกษา  และปฏิบัติช้ินงานในลักษณะเดียวกัน 
 



 

 

 การให#ข#อมูลหรือการสอน 

  ผู-สอนจะต-องมีการกำหนดโปรแกรมของโครงงานดังกลAาว  โดยให-สอดคล-องกับคำอธิบาย

รายวิชา  กลAาวคือ  สมมติโครงการดังกลAาวข้ึน  โดยมีเน้ือหาครอบคลุมดังน้ี 

 1.  ลักษณะของโครงการ 

 2.  ท่ีต้ัง (อาจจะให-ผู-เรียนเลือกท่ีต้ังได-เอง) 

 3.  ขนาดพ้ืนท่ี  ( อาจจะกำหนดเฉพาะพ้ืนท่ีในลักษณะตารางวา กว-าง ; ยาว ให-อยูAในรูปพ้ืนท่ี 

ตารางวาท่ีกำหนด ) 

 4.  สมาชิกในครอบครัว 

 5.  องค?ประกอบตAาง ๆ เชAน 

  -  ห-องนอน 

  -  ห-องรับแขก 

  -  ท่ีจอดรถ 

  -  ห-องครัว 

  -  ห-องอาหาร 

  -  ห-องทำงาน 

  -  ห-องพักผAอน 

  -  ฯลฯ 

 2.  กิจกรรมนักเรียน 

 2.1  ฟHงการอธิบายองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอยของโครงการ การแบAงเขตกิจกรรม การวิเคราะห? 

คAาความสัมพันธ? การเขียนแผนภูมิความสัมพันธ? การเขียนแผนภูมิการสัญจรของอาคารบ-านพักอาศัย 

สองช้ันขนาดใหญA 

 2.2  ดูผลงานอาคารตัวอยAางจากผู-สอน 

 2.3  ปฏิบัติงานท่ีได-รับมอบหมายโดยทำงานเปeนกลุAม กลุAมละ 3 – 5 คน 

 2.4  ซักถามปรึกษาผู-สอน, แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกลุAม 

 2.5  ทำแบบทดสอบ และนำเสนองานกลุAม 

 2.6  สังเกตผลงาน แสดงความคิดเห็นในการวิจารณ?ผลงานของเพ่ือนรAวมช้ัน และแสดงความยินดีกับ

ผู-ได-รับคำยกยAองชมเชย 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารกำหนดโปรแกรมงานออกแบบโครงการดังกลAาว 

 2.  แบบตัวอยAาง 

 3.  แผAนใส 
 

  



 

 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

 1.  ค-นหาแบบตัวอยAาง บ-านพักอาศัยสองช้ันขนาดใหญA 

 2.  ตัวอยAางการจัดครุภัณฑ?ในองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอย (ห-องตAาง ๆ) 

 3.  ในการเรียนคร้ังตAอไป  ไปใช-ในการออกแบบการจัดวางเฟอร?นิเจอร? 
 

การประเมินผล 

 1.  ถาม – ตอบ 

 2.  ใช-แบบทดสอบ 

 3.  ตรวจผลงานการปฏิบัติการจัดเขตกิจกรรมขององค?ประกอบหลัก 

 

บรรณานุกรม 

จามร  รักการดี.  การวิเคราะห/โครงการ.  คณะสถาปHตยกรรมศาสตร?  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล-า 

     เจ-าคุณทหารลาดกระบัง, 2519. 

นภาพรรณ  สุทธะพินทุ.  การออกแบบตกแตLงภายใน.  สมาคมสAงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุPน).  2540. 

เลอสม  สถาปHตยนนท?.  บ#าน...การออกแบบสถาปBตยกรรมพ้ืนฐาน,  อาร?ค แอนด? อาร?คเทคเจอร?  

                    พับลิเคช่ัน, 2534. 

ไสว  มงคลเกษม.  หลักการออกแบบเบ้ืองต#น.  คณะสถาปHตยกรรมศาสตร?, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

         2514. 

อรศิริ  ปานันท?.  ท่ีวLางทางสถาปBตยกรรม.  คณะสถาปHตยกรรมศาสตร?, มหาวิทยาลัยศิลปากร,  

                      2525. 

  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู#มุLงเน#นสมรรถนะ 

รหัส 3108-2004 ช่ือวิชา  การออกแบบสถาปHตยกรรม 4    สอนคร้ังท่ี 2-3 

หนLวยท่ี 2    ช่ือหนLวย  ขนาดพ้ืนท่ีองค?ประกอบ                           จำนวน  7  ชม. 
 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

 หนLวยท่ี 2  ประกอบด#วยหัวข#อเร่ืองตLอไปน้ี 

 1.1  พ้ืนท่ีของเขตสาธารณะ 

 1.2  พ้ืนท่ีของเขตก่ึงสาธารณะ 

 1.3  พ้ืนท่ีของเขตก่ึงสAวนตัว 

 1.4  พ้ืนท่ีของเขตสAวนตัว 

 1.5  พ้ืนท่ีของเขตบริการ 

1.6  พ้ืนท่ีทางสัญจร 
  

 

สาระสำคัญ 

 การกำหนดขนาดพ้ืนท่ีเปeนสาระสำคัญในการออกแบบ  ซ่ึงจะต-องคำนึงถึงการจัดเฟอร?นิเจอร?และ

ทางสัญจรอันมีความสอดคล-องกับพฤติกรรมการใช-สอย  และความสัมพันธ?ขององค?ประกอบตAาง ๆ  ของ

อาคาร 
 

จุดประสงค/การเรียนการสอน 

 มีความรู- ความเข-าใจในการกำหนดพ้ืนท่ีห-อง  เพ่ือนำไปใช-ในการจัดเฟอร?นิเจอร?  และทางสัญจรใน

อาคาร บ-านพักอาศัยสองช้ันขนาดใหญAได- 
 

จุดประสงค/เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายหลักการจัดเฟอร?นิเจอร?ในห-องตAาง ๆ ได- 

 2.  เลือกใช-เฟอร?นิเจอร?ตAาง ๆ ได-อยAางเหมาะสม 

 3.  ระบุขนาดเฟอร?นิเจอร?ในห-องตAาง ๆ ได- 

 4.  สามารถจัดวางเฟอร?นิเจอร?ได-เหมาะสมกับพ้ืนท่ีห-อง 

 5.  ออกแบบ เขียนแบบ การจัดเฟอร?นิเจอร?ในห-องตAาง ๆ ได- 

 6.  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?ในการทำงานได-ประณีตเรียบร-อย 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

 หนLวยท่ี 2 เร่ือง  ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพ้ืนท่ีห-อง 

คร้ังท่ี 1..................7.........................คาบ 

คร้ังท่ี 2..................7.........................คาบ 

คร้ังท่ี 3..................-..........................คาบ 

มีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  เขียนแบบขนาดของเฟอร?นิเจอร?ลงในพ้ืนท่ีห-องตAาง ๆ 



 

 

 2.  จัดวางเฟอร?นิเจอร?ในห-องตAาง ๆ 

 3.  เช่ือมตAอพ้ืนท่ีใช-งานของการจัดวางเฟอร?นิเจอร?ให-สัมพันธ?กับทางสัญจร 
 

ครุภัณฑ//เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ/ 

 1.  เคร่ืองมืออุปกรณ?เขียนแบบ 

 2.  กระดาษ 80 แกรม  ขนาด A2  จำนวน 2  แผAน/คน 

 3.  สีไม- หรืออ่ืน ๆ 
 

กิจกรรมการเรียน 

 1.  กิจกรรมครู 

 1.1  อธิบายหลักการจัดวางเฟอร?นิเจอร?ในพ้ืนท่ีห-องตAาง ๆ  ตามความสัมพันธ?กับพ้ืนทางสัญจร 

ข้ันตอนการออกแบบ เขียนแบบ ขนาดของเฟอร?นิเจอร?ในพ้ืนท่ีห-องตAาง ๆ 

 1.2  ยกตัวอยAางการจัดวางเฟอร?นิเจอร?ในห-องตAาง ๆ 

 1.3  กำหนดให-ผู-เรียนปฏิบัติงาน โดยแบAงเปeนกลุAม ๆ ละประมาณ 3-5  คน  โดยให-ผู-เรียนมีสAวนรAวม

ในการเลือกพ้ืนท่ีห-องท่ีจะนำเสนอ 

 1.4  ควบคุมดูแลและให-คำปรึกษาในการทำงานกลุAม 

 1.5  ประเมินผลงาน  โดยให-ผู-เรียนทำแบบทดสอบและนำเสนองานกลุAมและรAวมกันแสดงความ

คิดเห็น  โดยมีผู-สอนคอยเสริมให-ความรู-เพ่ิมเติมหรือเฉลยคำตอบ 
 

นำเข#าสูLบทเรียน 

 ยกตัวอยAางการจัดวางเฟอร?นิเจอร?ท่ีมีปHญหาในการใช-สอย  พร-อมยกตัวอยAางคำถามวAามีข-อดีหรือ

ข-อเสียอยAางไร  ในการใช-งานและสรุปให-เห็นถึงความสำคัญของการจัดวางเฟอร?นิเจอร?ในห-องตAาง ๆ ท่ี

เหมาะสม  สอดคล-องกับกิจกรรมผู-ใช-อาคาร 

 

การให#ข#อมูลหรือการสอน 

ผู-สอนจะต-องให-ผู-เรียนมีข-อมูลขนาดของเฟอร?นิเจอร?ของห-องตAาง ๆ  ท้ังน้ีเพ่ือจะได-นำไปจัดวางใน

พ้ืนท่ีห-องตามขนาดพ้ืนท่ี  โดยจะต-องคำนึงถึงตAอไปน้ี 

1.  ขนาดพ้ืนท่ีขององค?ประกอบใช-สอย  ตามข-อบังคับของกฎหมาย 

2.  การจัดวางเฟอร?นิเจอร?ท่ีมีความสัมพันธ?กับกิจกรรมใช-สอยในห-องดังกลAาว 

3.  การจัดชAองประตู-หน-าตAางท่ีมีความสัมพันธ?กับการถAายเทอากาศ 

4.  มุมมองและความสวยงามของการจัดเฟอร?นิเจอร? 

2.  กิจกรรมนักเรียน 

 2.1  ฟHงการอธิบายและหลักการจัดเฟอร?นิเจอร?  เพ่ือให-มีการใช-งานท่ีสะดวก มีความสวยงาม มีการ

ไหลเวียนการถAายเทอากาศท่ีดี 

 2.2  ดูผลงานตัวอยAางจากผู-สอน 

 2.3  ปฏิบัติงานท่ีได-รับมอบหมายเปeนกลุAมกลุAมละประมาณ 3 – 5 คน 



 

 

 2.4  ซักถาม ปรึกษาผู-สอน  การแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกลุAม 

 2.5  นำเสนองานกลุAม 

 2.6  สังเกตผลงาน  แสดงความคิดเห็นในการวิจารณ?ผลงานของเพ่ือนรAวมช้ัน  และแสดง 

ความยินดีกับผู-ได-รับคำยกยAองชมเชย 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  แบบตัวอยAางการจัดเฟอร?นิเจอร?ในห-องตAาง ๆ 

 2.  รูปทัศนียภาพภายในห-องตAาง ๆ 
 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

 1.  ค-นคว-าแบบอยAางของรูปทรงอาคาร 

 2.  ความสัมพันธ?ของรูปทรงกับการจัดองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอย 

 3.  นำไปใช-ในการปฏิบัติการออกแบบรูปทรงอาคารในการเรียนคร้ังตAอไป 
 

การประเมินผล 

 1.  ถาม – ตอบ 

 2.  แบบทดสอบ 

 3.  ตรวจผลงานการปฏิบัติการจัดวางเฟอร?นิเจอร?ในพ้ืนท่ีใช-สอยห-องตAาง ๆ 

 

บรรณานุกรม 

จามร  รักการดี.  การวิเคราะห/โครงการ.  คณะสถาปHตยกรรมศาสตร?  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล-า 

     เจ-าคุณทหารลาดกระบัง, 2519. 

นภาพรรณ  สุทธะพินทุ.  การออกแบบตกแตLงภายใน.  สมาคมสAงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุPน).  2540. 

เลอสม  สถาปHตยนนท?.  บ#าน...การออกแบบสถาปBตยกรรมพ้ืนฐาน,  อาร?ค แอนด? อาร?คเทคเจอร?  

               พับลิเคช่ัน, 2534. 

ไสว  มงคลเกษม.  หลักการออกแบบเบ้ืองต#น.  คณะสถาปHตยกรรมศาสตร?, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

         2514. 

อรศิริ  ปานันท?.  ท่ีวLางทางสถาปBตยกรรม.  คณะสถาปHตยกรรมศาสตร?, มหาวิทยาลัยศิลปากร,  

               2525. 

 

  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู#มุLงเน#นสมรรถนะ 

รหัส 3108-2004 ช่ือวิชา  การออกแบบสถาปHตยกรรม 4    สอนคร้ังท่ี 4 

หนLวยท่ี 3    ช่ือหนLวย  รูปทรงของอาคาร                                      จำนวน  7   ชม. 
 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

 หนLวยท่ี 3  ประกอบด#วยหัวข#อเร่ืองตLอไปน้ี 

 3.1  รูปทรงอาคารท่ีเกิดจากการจัดองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอย 

3.2  รูปทรงหลังคา 
  

 

สาระสำคัญ 

 รูปทรงอาคารมีผลตAอรูปลักษณ? ตัวอาคาร  อันเปeนผลจากการจัดองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอย  รวมท้ัง

การเลือกใช-รูปทรงหลังคา  เพ่ือให-ตัวอาคารมีความสวยงาม  เกิดความพึงพอใจของเจ-าของอาคาร 
 

จุดประสงค/การเรียนการสอน 

 จุดประสงค/ท่ัวไป 

 มีความรู-ความเข-าใจในการเลือกใช-รูปทรงอาคาร  โดยสามารถนำไปใช-ในการจัดองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-

สอยและรูปทรงหลังคาของบ-านพักอาศัยสองช้ันขนาดใหญA 
 

 จุดประสงค/เชิงพฤติกรรม 

 1.  จำแนกรูปทรงหลังคาของอาคารได- 

 2.  อธิบายรูปทรงอาคารท่ีมีผลตAอมุมมองได- 

 3.  อธิบายข้ันตอนการออกแบบรูปทรงได- 

 4.  วิเคราะห?สัดสAวนของอาคารอันมีผลตAอรูปทรงหลังคา 

 5.  เขียนรูปทรงอาคารให-มีความสัมพันธ?กับรูปทรงหลังคาได- 

 6.  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?ในการรักษาความสะอาดของห-องเรียน 
 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

  หนLวยท่ี  3  เร่ือง  รูปทรงอาคาร 

คร้ังท่ี 1  รูปทรงหลังคา ของอาคารบ-านพักอาศัย 

คร้ังท่ี 2 รูปทรงอาคารท่ีมีผลตAอสภาวะการอยูAสบาย 

คร้ังท่ี 3................................................-...................................................................................... 

 

มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. จัดวางองค?ประกอบใช-สอยให-มีรูปทรงตามหลักการออกแบบ 

 2.  กำหนดรูปทรงอาคารในรูปตAาง ๆ จากรูปแปลนพ้ืน 

 3.  เพ่ิมเติมรายละเอียดให-มีความกลมกลืนและสวยงาม 
 



 

 

ครุภัณฑ//เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ/ 

 1.  เคร่ืองมืออุปกรณ?เขียนแบบ 

 2.  กระดาษ 80 แกรม  ขนาด A2  จำนวน 2  แผAน/คน 

 3.  สีไม- หรืออ่ืน ๆ 
 

กิจกรรมการเรียน 

 1.  กิจกรรมครู 

 อธิบายหลักการจัดรูปทรงองค?ประกอบใช-สอย  ให-มีรูปทรงมีความสัมพันธ?กับรูปทรงหลังคา 
  

นำเข#าสูLบทเรียน 

 ยกตัวอยAางการจัดรูปทรงอาคารท่ีมีความเหมาะสมกับสถานท่ีต้ัง อันสัมพันธ?กับองคืประกอบใช-สอย  

รวมท้ังความสัมพันธ?กับรูปทรงหลังคา 

การให#ข#อมูลหรือการสอน 

ผู-เรียนจะต-องมีความรู-เบ้ืองต-นในการจัดวางองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอย  อันสัมพันธ?กับท่ีต้ังตัวอาคาร 

เพ่ือจะนำไปออกแบบรูปทรงหลังคา  โดยคำนึงถึงหัวข-อดังตAอไปน้ี 

 1.  วัสดุมุงหลังคา 

 2.  ความลาดเอียงหลังคา 

 3.  ข-อดี-ข-อเสียของหลังคารูปทรงตAาง ๆ 

 4.  ความกลมกลืนกับอาคารข-างเคียง 
  

 2.  กิจกรรมนักเรียน 

 2.1  ฟHงคำอธิบายหลักการจัดองค?ประกอบพ้ืนท่ีใช-สอย 

 2.2  ดูผลงานตัวอยAางจากงานท่ีได-รับมอบหมายจากการสอนคร้ังท่ีแล-ว 

 2.3  ทำแบบทดสอบทฤษฎี 

 2.4  ปฏิบัติงานท่ีได-รับมอบหมายเปeนรายบุคคล 

 2.5  ซักถามปรึกษาผู-สอน  การแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

 2.6  นำเสนองาน 

 2.7  สังเกตผลงานท่ีมีข-อดีและข-อเสีย เพ่ือนำไปปรับปรุงงานตAอไป 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  ทัศนียภาพแบบตัวอยAางรูปทรงอาคารและหลังคาแบบตAาง ๆ 

 2.  รูปแปลนพ้ืนและแปลนหลังคาท่ีมีรูปแบบตAาง ๆ 

 

  



 

 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

 ค-นคว-าระบบกAอสร-าง ระบบไฟฟ�า สุขาภิบาล อาคารบ-านพักอาศัย 2 ช้ัน 
 

การประเมินผล 

 1.  ถาม – ตอบ 

 2.  แบบทดสอบ 

 3.  ตรวจผลงานท่ีปฏิบัติการออกแบบรูปทรงอาคาร 

 

บรรณานุกรม 

จามร  รักการดี.  การวิเคราะห/โครงการ.  คณะสถาปHตยกรรมศาสตร?  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล-า 

     เจ-าคุณทหารลาดกระบัง, 2519. 

นภาพรรณ  สุทธะพินทุ.  การออกแบบตกแตLงภายใน.  สมาคมสAงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุPน).  2540. 

เลอสม  สถาปHตยนนท?.  บ#าน...การออกแบบสถาปBตยกรรมพ้ืนฐาน,  อาร?ค แอนด? อาร?คเทคเจอร?  

              พับลิเคช่ัน, 2534. 

ไสว  มงคลเกษม.  หลักการออกแบบเบ้ืองต#น.  คณะสถาปHตยกรรมศาสตร?, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

    2514. 

อรศิริ  ปานันท?.  ท่ีวLางทางสถาปBตยกรรม.  คณะสถาปHตยกรรมศาสตร?, มหาวิทยาลัยศิลปากร,  

             2525. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู#มุLงเน#นสมรรถนะ 

รหัส 3108-2004 ช่ือวิชา  การออกแบบสถาปHตยกรรม 4    สอนคร้ังท่ี  5 

หนLวยท่ี 4    ช่ือหนLวย  ระบบโครงสร-างและระบบวิศวกรรม   จำนวน   7   ชม. 

   
 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

 หนLวยท่ี 4  ประกอบด#วยหัวข#อเร่ืองตLอไปน้ี 

 4.1  โครงสร-างบนดิน 

4.2  โครงสร-างใต-ดิน 

4.3  พฤติกรรมโครงสร-าง 

4.4  ระบบไฟฟ�าในอาคารบ-านพักอาศัย  2 ช้ัน 

4.5  ระบบสุขาภิบาลบ-านพักอาศัย 2 ช้ัน 
  

 

สาระสำคัญ 

 การออกแบบทางสถาปHตยกรรมนอกเหนือจากประโยชน?ใช-งาน ความงามแล-ว  จะต-องคำนึงถึงระบบ

โครงสร-าง และวิศวกรรมสาขาท่ีเก่ียวข-อง  เพ่ือบูรณาการในการออกแบบให-ถูกต-องตามหลักวิชาการท่ีดี 
 

จุดประสงค/การเรียนการสอน 

 จุดประสงค/ท่ัวไป 

 มีความรู-ความเข-าใจในการเลือกใช-ระบบโครงสร-าง และระบบวิศวกรรมสาขาในอาคารบ-านพักอาศัย 

2 ช้ัน  และสามารถนำไปบูรณาการในการออกแบบได- 
 

 จุดประสงค/เชิงพฤติกรรม 

 1.  จำแนกองค?ประกอบโครงสร-างของอาคารบ-านพักอาศัย 2 ช้ัน ได- 

 2.  อธิบายพฤติกรรมโครงสร-างของอาคารดังกลAาวได- 

 3.  กำหนดตำแหนAงท่ีสำคัญตAาง ๆ ของระบบไฟฟ�าได- 

 4.  กำหดตำแหนAงคAาตAาง ๆ ของระบบสุขาภิบาลได- 

 5.  สามารถออกแบบโดยการบูรณราการระบบโครงสร-างและระบบวิศวกรรมสาขาในอาคารบ-านพัก

อาศัย 2 ช้ันได- 

 6.  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?ในการรักษาระเบียบวินัยของห-องเรียน 

 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

  หนLวยท่ี  4   เร่ือง  ระบบโครงสร-าง 

คร้ังท่ี 1  ระบบโครงสร-าง 

คร้ังท่ี 2  ระบบไฟฟ�า 

คร้ังท่ี 3    ระบบสุขาภิบาลและระบบอ่ืน ๆ 



 

 

 

มีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  ระบบโครงสร-างของอาคารท้ังบนดินและใต-ดิน  รวมท้ังพฤติกรรมของแรงท่ีเกิดข้ึนในโครงสร-าง 

ขนาดสAวนตAาง ๆ  ขององค?ประกอบของโครงสร-าง 

 2.  วัสดุกAอสร-างในอาคารบ-านพักอาศัย 2 ช้ัน  เชAน โครงหลังคา พ้ืน เสา คาน และโครงสร-าง 

ใต-ดิน 

 3.  ระบบไฟฟ�าในอาคาร  ไดอะแกรมสายเด่ียว (Single line diagram)  และการเลือกใช-ดวงโคมใน

พ้ืนท่ีองค?ประกอบใช-สอยตAาง ๆ 

 4.  ระบบสุขาภิบาลในอาคาร 

  4.1  ระบบน้ำใช- 

  4.2  ระบบน้ำท้ิง 

  4.3  ระบบน้ำโสโครก 

  4.4  แผนภูมิ ทางต้ังระบบทAอสุขาภิบาล (Riser Diagram) 

 5.  ระบบวิศวกรรมอ่ืน ๆ 
 

ครุภัณฑ//เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ/ 

 1.  เคร่ืองมืออุปกรณ?เขียนแบบ 

 2.  กระดาษ 80 แกรม  ขนาด A2  จำนวน 2  แผAน/คน 

 3.  สีไม- หรืออ่ืน ๆ 
 

กิจกรรมการเรียน 

 1.  กิจกรรมครู 

 อธิบายระบบโครงสร-าง ระบบไฟฟ�า ระบบสุขาภิบาล  และระบบอ่ืน ๆ  ของอาคารบ-านพักอาศัย 2 

ช้ัน  พร-อมยกตัวอยAาง เชAน แผนภูมิ รูปภาพ ของระบบดังกลAาว ตามคำถามของผู-สอน 

 

นำเข#าสูLบทเรียน 

 กลAาวนำให-เห็นความสำคัญของระบบโครงสร-างและระบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลตAาง ๆ  ท่ีบูรณา

การรAวมกัน  ก็จะต-องให-ครบตามระบบสัญญาดังกลAาวข-างต-น 

 

 การให#ข#อมูลหรือการสอน 

 การยกตัวอยAางรูปภาพ แผนภูมิ และหลักการออกแบบท่ีถูกต-องตามหลักวิชาการ  รวมท้ังปHญหาท่ี

เกิดข้ึนในระบบวิศวกรรมตAาง ๆ  ของอาคารบ-านพักอาศัย 2 ช้ัน 

  

 

2.  กิจกรรมนักเรียน 



 

 

 2.1  ฟHงการอธิบายหลักการออกแบบระบบโครงสร-าง ระบบไฟฟ�า ระบบสุขาภิบาล  และระบบอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข-อง 

 2.2  ซักถามปHญหาหรือข-อสงสัย 

 2.3  ทำแบบทดสอบทฤษฎี 

 2.4  ปฏิบัติการออกแบบระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวข-อง 

 2.5  ซักถามปรึกษาผู-สอน  การแสดงความคิดเห็นขณะปฏิบัติงาน 

 2.6  นำเสนองาน 

 2.7  สังเกตผลงานท่ีมีข-อดีและข-อเสีย เพ่ือนำไปปรับปรุงงานตAอไป 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  แบบแสดงโครงสร-างอาคารท่ีพักอาศัย 2 ช้ัน 

 2.  แผนภูมิระบบสุขาภิบาล 

 3.  แผนภูมิระบบไฟฟ�า 
 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

 การเลือกท่ีต้ังของโครงการออกแบบบ-านพักอาศัย 2 ช้ันขนาดใหญA  ซ่ึงได-กำหนดให-เปeนพ้ืนท่ีเขต

ชานเมือง ซ่ึงนักศึกษาแบAงกลุAมประมาณ 3- 5 คน ถAายรูปสถานทีกAอสร-าง เพ่ือนำมาวิเคราะห?ท่ีต้ัง 
 

การประเมินผล 

 1.  ถาม – ตอบ 

 2.  แบบทดสอบ 

 3.  ตรวจผลงานการออกแบบระบบวิศวกรรม  สAวนสาขาในอาคารบ-านพักอาศัย 2 ช้ัน 

 

บรรณานุกรม 

วริทธ์ิ  อ้ึงภากรณ?.  การออกแบบระบบทAอภายในอาคาร, วิศวกรรมสถานแหAงประเทศไทยใน 

  พระบรมราชูปถัมภ?, พิมพ?คร้ังท่ี 10 ,  โรงพิมพ?จุฬาลงกรณ?มหาวิทยาลัย, 2533 

 

 

 

 

  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู#มุLงเน#นสมรรถนะ 

รหัส 3108-2004 ช่ือวิชา  การออกแบบสถาปHตยกรรม 4    สอนคร้ังท่ี  6 

หนLวยท่ี 5   ช่ือหนLวย  การวิเคราะห?สภาพแวดล-อม   จำนวน    7   ชม. 
 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

 หนLวยท่ี 5  ประกอบด#วยหัวข#อเร่ืองตLอไปน้ี 

 5.1  ท่ีต้ังของเส-นรุ-ง (Latitude) เส-นตรง (Longtitude) 

 5.2  ทิศทางแดดลม 

 5.3  สภาพความสูงต่ำของพ้ืนท่ีต้ังอาคาร 

 5.4  ต-นไม-เดิม ขนาด และตำแหนAงในท่ีดิน 

 5.5  ถนน, คูระบายน้ำ , คูระบายน้ำด-านหน-าท่ีต้ังโครงการ 

 5.6  สภาพแวดล-อมโดยรอบ, อาคาร, เสียง, ฝุPน ฯลฯ 
  

 

สาระสำคัญ 

 การวิเคราะห?สภาพแวดล-อมท่ีต้ังโครงการ  เปeนการศึกษาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการออกแบบ เ 

พ่ือนำไปใช-ให-เกิดผลดี  แก-ปHญหาอันกAอให-เกิดงานสถาปHตยกรรมท่ีดี  เกิดสภาวะอยูAสบายแกAเจ-าของผู-ใช-

อาคาร 
 

จุดประสงค/การเรียนการสอน 

 จุดประสงค/ท่ัวไป 

 ให-มีความรู-ความเข-าใจในหลักการวิเคราะห?ท่ีต้ังท้ังภายในและภายนอกท่ีต้ังโครงการ เ พ่ือ 

สามารถนำไปใช-ในการศึกษาวิเคราะห?  อันกAอให-เกิดผลดีตAอการออกแบบทางสถาปHตยกรรม 
 

 จุดประสงค/เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายถึงความสัมพันธ?ของการวิเคราะห?ท่ีมีผลตAอการออกแบบได- 

 2.  สามารถจำแนกข-อดี – ข-อเสียของท่ีต้ังโครงการได- 

 3.  สามารถวิเคราะห?สภาพแวดบ-อมภายในและภายนอกท่ีต้ังโครงการได- 

 4.  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?ในการรักษาระเบียบวินัยในการแตAงกาย 
 

 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

  หนLวยท่ี  5   เร่ือง  การวิเคราะห?ท่ีต้ัง 

คร้ังท่ี 1  การวิเคราะห?ท่ีต้ังทางกายภาพ 

คร้ังท่ี 2  - 

คร้ังท่ี 3    - 

มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  การวิเคราะห?ตำแหนAงท่ีต้ังโครงการทางภูมิศาสตร? 



 

 

2.  การวิเคราะห?ทิศทางลบ 

3.  การวิเคราะห?การโคจรของดวงอาทิตย? 

4.  การวิเคราะห?ความสูง – ต่ำ  ความลาดเอียงของพ้ืนท่ีต้ังโครงการ 

5.  การวิเคราะห?ตำแหนAงต-นไม-เดิม ขนาด ชนิดในพ้ืนท่ีต้ังโครงการ 

6.  การวิเคราะห?ขนาดถนน คูระบายน้ำ และทิศทางการไหล ระบบประปาสาธารณะ รวมท้ัง

ตำแหนAงท่ีต้ังของเสาไฟฟ�า บAอพักน้ำ 

7.  การวิเคราะห?เสียง ฝุPน โครงการท่ีต้ัง 

8.  การวิเคราะห?สภาพแวดล-อมโดยระบบท่ีต้ังโครงการ 

 -  อาคารข-างเคียง 

 -  ต-นไม-โดยนอกท่ีดินกAอสร-าง 

 -  มุมมองทิวทัศน? 

 -  ฯลฯ 

ครุภัณฑ//เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ/ 

 1.  เคร่ืองมืออุปกรณ?เขียนแบบ 

 2.  กระดาษ 80 แกรม  ขนาด A2  จำนวน 2  แผAน/คน 

 3.  สีไม- หรืออ่ืน ๆ 
 

กิจกรรมการเรียน 

 1.  กิจกรรมครู 

 อธิบายข้ันตอนการวิเคราะห?สภาพแวดล-อมตAาง ๆ ท่ีมีผลในการออกแบบอาคารบ-านพักอาศัย 2 ช้ัน  

พร-อมยกตัวอยAางรูปภาพการวิเคราะห? 
 

นำเข#าสูLบทเรียน 

 การวิเคราะห?สภาพแวดล-อมจำเปeนจะต-องศึกษาจากสภาพแวดล-อมท่ีเปeนจริง  ผู-ออกแบบจะต-อง

วิเคราะห?สภาพแวดล-อมในด-านตAาง ๆ ท้ังน้ีเพ่ือนำมาใช-ให-เปeนผลดีหรือแก-ไขให-เกิดผลท่ีดีตAองาน

สถาปHตยกรรม 

 

การให#ข#อมูลหรือการสอน 

 ยกตัวอยAางประกอบการสอนในการวิเคราะห?ด-านตAาง ๆ  ในลักษณะรูปภาพ ท้ังน้ีเพ่ือให-ผู-เรียนเกิด

ความคิดเบ้ืองต-น  ในการวิเคราะห?สภาพแวดล-อม  สถานท่ีต้ังท่ีผู-เรียนเลือกไว-แล-ว  เปeนต-น และนำเสนอใน

ช้ันเรียนตAอไป 
 

   



 

 

2.  กิจกรรมนักเรียน 

 2.1  ฟHงการอธิบายของการวิเคราะห?สภาพแวดล-อมท้ังภายในและภายนอกท่ีต้ังโครงการ 

 2.2  ซักถามปHญหาหรือข-อสงสัย 

 2.3  ปฏิบัติการวิเคราะห?ท่ีต้ังในลักษณะกิจกรรมกลุAม  จากท่ีได-เลือกไว-แล-วในการมอบหมายของ

การสอนคร้ังกAอน 

 2.4  ซักถาม ข-อสงสัยระหวAางการปฏิบัติงาน 

 2.5  นำเสนอเปeนกลุAม กลุAมละ 3 – 5 คน 

 2.6  สังเกต ข-อดี – ข-อเสีย ของกลุAมตAาง ๆ เพ่ือนำมาใช-ในการปรับปรุงงานตAอไป 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  รูปภาพการวิเคราะห?สภาพแวดล-อมภายในท่ีต้ังโครงการ 

 2.  รูปภาพการวิเคราะห?สภาพแวดล-อมภายนอกท่ีต้ังโครงการ 
 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

 แบAงกลุAม  6 – 10 คน  เพ่ือนำเสนอกฎหมายท่ีเก่ียวข-องกับบ-านพักอาศัย 2 ช้ัน  เพ่ือนำเสนอในการ

เรียนรู-คร้ังตAอไป 
 

การประเมินผล 

 1.  ถาม – ตอบ 

 2.  ตรวจผลงานการวิเคราะห?สภาพแวดล-อม 

 

บรรณานุกรม 

 

จามร  รักการดี.  การวิเคราะห/โครงการ.  คณะสถาปHตยกรรม , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล-าเจ-า 

  คุณทหารลาดกระบัง.  2519 

วิมลสิทธ์ิ  ชยางกูร.  การกำหนดรายละเอียดโครงการ.  สถาปHตยกรรมศาสตร? จุฬาลงกรณ?มหาวิทยาลัย. 

 กรุงเทพฯ :  มปป. 

  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู#มุLงเน#นสมรรถนะ 

รหัส 3108-2004 ช่ือวิชา  การออกแบบสถาปHตยกรรม 4    สอนคร้ังท่ี  7 

หนLวยท่ี 6   ช่ือหนLวย  กฎหมายท่ีเก่ียวข-อง    จำนวน   7   ชม. 
 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

 หนLวยท่ี  6  ประกอบด#วยหัวข#อเร่ืองตLอไปน้ี 

 6.1  พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 6.2  กฎหมายฉบับท่ี 55  ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

สาระสำคัญ 

 กฎหมายควบคุมอาคารเปeนข-อบังคับเพ่ือกAอให-เกิดตามสภาพความม่ันคงแข็งแรง  ความปลอดภัย 

อนามัย  และส่ิงแวดล-อม  จึงควรออกแบบให-ถูกต-องตามข-อบังคับตAาง ๆ  อันกAอให-เกิดผลตAอเจ-าของอาคาร 

และผู-อยูAอาศัยตAอไป 
 

จุดประสงค/การเรียนการสอน 

 จุดประสงค/ท่ัวไป 

 มีความรู-ความเข-าใจในกฎหมายและข-อบังคับท่ีเก่ียวข-องกับการกAอสร-างอาคารบ-านพักอาศัย  

2 ช้ัน  สามารถนำไปใช-ในการออกแบบให-ถูกต-องตามข-อกฎหมายดังกลAาวได- 
 

 จุดประสงค/เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายข-อบังคับตAาง ๆ ของกฎหมายท่ีเก่ียวข-องได- 

 2.  จำแนกหมวดตAาง ๆ  ของข-อบังคับกฎหมายได- 

 3.  สามารถนำข-อบังคับตAาง ๆ ดังกลAาวเขียนเปeนรูปภาพได- 

 4.  สามารถนำไปใช-ในการออกแบบบ-านพักอาศัย 2 ช้ันได-อยAางถูกต-อง 

 5.  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?ในการรับฟHงความคิดเห็นของผู-อ่ืนและพฤติกรรมการทำงานเปeนกลุAม 

 

 งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

  หนLวยท่ี  6  เร่ือง  กฏหมายท่ีเก่ียวข-อง 

คร้ังท่ี 1  พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   กฎกระทรวงฉบับท่ี 55 

คร้ังท่ี 2  - 

คร้ังท่ี 3    - 
 

มีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  นิยามศัพท? 

 2.  พ้ืนท่ีเป�ดโลAง 

 3.  ขนาดพ้ืนท่ีขององค?ประกอบใช-สอย 

 4.  ระยะหAางของแนวชAองเป�ดของอาคารบ-านพักอาศัย 2 ช้ัน 



 

 

 5.  วัสดุท่ีใช-ในการกAอสร-างสAวนตAาง ๆ 

 6.  ขนาดพ้ืนท่ีชAองเป�ดภายในอาคาร 

 7.  ขนาดระยะตAาง ๆ ของบันได 

 

ครุภัณฑ//เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ/ 

 1.  เคร่ืองมืออุปกรณ?เขียนแบบ 

 2.  กระดาษ 80 แกรม  ขนาด A2  จำนวน 2  แผAน/คน 

 3.  สีไม- หรืออ่ืน ๆ 
 

กิจกรรมการเรียน 

 1.  กิจกรรมครู 

 ควบคุมดูแลและการนำเสนอข-อบังคับของกฎหมายควบคุมอาคารบ-านพักอาศัย 2 ช้ัน  ของกิจกรรม

กลุAม พร-อมสรุปผลและอภิปรายเพ่ิมเติมกรณีมีปHญหาหรือข-อสงสัย 
  

นำเข#าสูLบทเรียน 

 ข-อบังคับทางกฎหมายควบคุมอาคารมีความสำคัญอยAางย่ิง  ท้ังน้ีเน่ืองจากข-อบังคับตAาง ๆ  จะ

เก่ียวเน่ืองกับกิจกรรมความสวยงาม ความเปeนระเบียบ ความม่ันคง แข็งแรง ตลอดจนหลักอนามัยและ

ส่ิงแวดล-อม  และจะต-องออกแบบให-ถูกต-องตามข-อบังคับดังกลAาวจึงจะสามารถย่ืนขออนุญาตกAอสร-างได- 
 

 การให#ข#อมูลหรือการสอน 

 ข-อบังคับกฎหมายตAาง ๆ ท่ีเก่ียวข-องได-แกA  พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  กฎกระทรวงฉบับท่ี 

55  รวมท้ังข-อบังคับท-องถ่ิน  ซ่ึงจะต-องแนะนำผู-เรียน เ พ่ือกAอให-เกิดความคิดรวบยอดในการนำข-อบังคับไป

ใช-ในการออกแบบอาคารบ-านพักอาศัย 2 ช้ัน 
 

 2.  กิจกรรมนักเรียน 

 2.1  นำเสนองานกลุAมตามท่ีได-รับมอบหมาย 

 2.2  ตอบข-อซักถามของเพ่ือนรAวมช้ัน 

 2.3  ฟHงการสรุปอภิปรายเพ่ิมเติมของผู-สอน 

 2.4  ทำแบบทดสอบ 

 2.5  ปฏิบัติการออกแบบบ-านพักอาศัย 2 ช้ัน  โดยอาศัยข-อบังคับของกฎหมาย 

ส่ือการเรียนการสอน 

- 

  



 

 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

 มอบหมายให-ผู-เรียนออกแบบรAางช้ันต-น  โดยการทำงานเด่ียว ซ่ึงสถานท่ีกAอสร-างได-กำหนดแล-ว

หลังจากการเลือกท่ีต้ังของกิจกรรมกลุAม  โดยจะต-องนำมาสAงแบบนำเสนอเปeนรายบุคคล  ในการเรียนรู-แล-ว

ตAอไป  โดยจะต-องมีงานดังน้ี 

 1.  แปลนพ้ืนช้ันท่ี  1 

 2.  แปลนพ้ืนช้ันท่ี  2 

 3.  แปลนหลังคา 

ครุภัณฑ//เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ/ 

 1.  เคร่ืองมืออุปกรณ?เขียนแบบ 

 2.  กระดาษ 80 แกรม  ขนาด A2  จำนวน 2  แผAน/คน 

 3.  สีไม- หรืออ่ืน ๆ 
 

กิจกรรมการเรียน 

 1.  กิจกรรมครู 

 ตรวจผลงานแบบรAาง  เปeนกระบวนการหน่ึงในงานสถาปHตยกรรม  ซ่ึงจะต-องพัฒนาอยAางตAอเน่ือง  

โดยการใช-ความรู-ด-านตAาง ๆ  มาบูรณาการ  อันจะกAอให-เกิดผลงานทางสถาปHตยกรรมท่ีดี  สามารถตอบสนอง

ความต-องการของเจ-าของโครงการได-ถูกต-องตามหลักวิชาการท่ีดี 

 

 การให#ข#อมูลหรือการสอน 

 มีการตรวจแบบรAางดังกลAาว 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู#มุLงเน#นสมรรถนะ 

รหัส 3108-2004 ช่ือวิชา  การออกแบบสถาปHตยกรรม 4    สอนคร้ังท่ี  8-9 

หนLวยท่ี 7  ช่ือหนLวย  ปฏิบัติการออกแบบและนำเสนอผลงาน  จำนวน   14   ชม. 
 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

 หนLวยท่ี  7  ประกอบด#วยหัวข#อเร่ืองตLอไปน้ี 

 7.1  การออกแบบรAางข้ันต-น 

7.2  การออกแบบรAางข้ันสุดท-าย 

7.3  การนำเสนอผลงานรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

 7.4  การนำเสนอผลงานหน-าช้ันเรียน 

 

สาระสำคัญ 

 การออกแบบรAางเปeนกระบวนการหน่ึงในข้ันตอนการปฏิบัติงานทางด-านสถาปHตยกรรมซ่ึงจะต-อง

บูรณาการความรู-ของหนAวยการเรียนข-างต-น  และสามารถนำเสนอในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ   

ซ่ึงจะต-องอธิบายให-เจ-าของโครงการเข-าใจ  และสามารถนำไปเขียนแบบกAอสร-างในข้ันตอนตAอไปได- 
 

จุดประสงค/การเรียนการสอน 

  

จุดประสงค/ท่ัวไป 

 มีความรู-ความเข-าใจในกระบวนการออกแบบบ-านพักอาศัย 2 ช้ัน ขนาดใหญA  และสามารถ

ปฏิบัติงานออกแบบรAางเพ่ือนำเสนอเจ-าของโครงการ  รวมท้ังสามารถใช-เขียนแบบกAอสร-างได- 

 

จุดประสงค/เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายกระบวนการทำงานการออกแบบได- 

 2.  ปฏิบัติการออกแบบรAางข้ันต-น  จนถึงข้ันสุดท-ายของอาคารพักอาศัย 2 ช้ันขนาดใหญAได- 

 3.  ตกแตAงแบบ  โครงการนำเสนอผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติได- 

 4.  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?ด-านการกล-าแสดงออก 
 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

 หนLวยท่ี  7  เร่ือง ปฏิบัติการออกแบบและนำเสนอผลงานอาคารพักอาศัย 2 ช้ันขนาดใหญA 

 คร้ังท่ี 1  ออกแบบรAาง  คร้ังท่ี  1   

 คร้ังท่ี 2  ออกแบบรAาง  คร้ังท่ี  2 

 คร้ังท่ี  3  - 

 มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  แนวความคิดในการออกแบบ 

 2.  แปลนพ้ืนทุกช้ัน 



 

 

 3.  รูปตัดขวางและรูปตัดทางยาว 

 4.  รูปด-านทุกด-าน 

 5.  รูปทัศนียภาพภายนอก 

 6.  หุAนจำลอง 
 

ครุภัณฑ//เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ/ 

 1.  เคร่ืองมืออุปกรณ?เขียนแบบ 

 2.  กระดาษ 80 แกรม  ขนาด A2  จำนวน 2  แผAน/คน 

 3.  สีไม- หรืออ่ืน ๆ 
 

กิจกรรมการเรียน 

1. กิจกรรมครู 

ตรวจผลงานแบบรAางของผู-เรียน  รับฟHงการนำเสนอผลงานของผู-เรียน วิจารณ?ข-อดี-ข-อเสีย   

พร-อมแนะนำ และช้ีแนวทางในการแก-ไขปHญหาหรือข-อบกพรAอง 
 

 นำเข#าสูLบทเรียน 

 การออกแบบรAางเปeนกระบวนการหน่ึงในงานสถาปHตยกรรม ซ่ึงจะต-องพัฒนาอยAางตAอเน่ือง โดยการ

ใช-ความรู-ด-านตAาง ๆ มาบูรณการ อันจะกAอให-เกิดผลงานทางสถาปHตยกรรมท่ีดี  ระบบตอบสนองความ

ต-องการของเจ-าของโครงการได-อยAางถูกต-องตามหลักวิชาการท่ีดี 
 

 การให#ข#อมูลหรือการสอน 

 มีการตรวจแบบรAางดังกลAาว  ซ่ึงจะต-องพิจารณาถึงหลักเกณฑ?ตAาง ๆ  จากหนAวยการเรียนรู-ข-างต-น  

โดยการฝfกหัดการนำเสนอผลงานดังกลAาวตAอผู-สอน  และผู-สอนวิจารณ?ข-อดี-ข-อเสียเพ่ือนให-นำไปปรับปรุงงาน

ในคร้ังตAอไป 
 

2. กิจกรรมนักเรียน 

ปฏิบัติการออกแบบรAาง  และนำเสนอตAอผู-สอนในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  โดยฝfกหัดการ 

นำเสนอ อธิบายผลงานออกแบบดังกลAาว  พร-อมท้ังรับฟHงข-อวิจารณ? และนำไปปรับปรุงงานในคร้ังตAอไป 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 การยกตัวอยAางกรณีหรือแนวทางการแก-ไขเปeนเฉพาะกรณี  ท้ังน้ีเน่ืองจากผลงานของผู-เรียนจะมี

ปHญหาท่ีไมAเหมือนกัน 

  



 

 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

 ออกแบบรAางคร้ังท่ี 2 – 3 โครงการนำเสนอในรูปแบบ 

1. แปลนพ้ืนทุกช้ัน 

2. รูปด-าน 2 ด-าน 

3. รูปตัด 1 รูป 

4. งบประมาณคAากAอสร-าง อยAางหยาบ พร-อมท้ังเลือกใช-วัสดุกAอสร-างพอสังเขป 

โดยจะต-องนำเสนอเหมือนคร้ังท่ีแล-วในช้ันเรียน  ซ่ึงหากมีความสมบูรณ?สามารถนำเสนอแบบข้ันสุดท-าย เพ่ือ

แสดงชAองเป�ดทับของอาคารอยAางครAาว  ๆ  นำเสนอหน-าช้ันเรียนและสามารถนำไปใช-ในการเขียนแบบ

กAอสร-างได- 
 

การประเมินผล 

1. การตรวจแบบรAาง 

2. ผลงานการนำเสนอคร้ังสุดในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู#มุLงเน#นสมรรถนะ 

รหัส 3108-2004 ช่ือวิชา  การออกแบบสถาปHตยกรรม 4    สอนคร้ังท่ี  10-17 

หนLวยท่ี  8  ช่ือหนLวย  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบระยะส้ัน  จำนวน   56  ชม. 

 

เร่ือง/งานท่ีปฏิบัติ 

 หนLวยท่ี  8  ประกอบด#วยหัวข#อเร่ืองตLอไปน้ี 

8.1 แนวความคิดในการออกแบบ 

8.2 การออกแบบศาลาพักผู-โดยสาร 

8.3 การออกแบบอาคารเรือนเพาะชำวิทยาลัยฯ 

8.4 การออกแบบร-านขายอาหารภายในวิทยาลัยฯ 

8.5 การออกแบบอาคารโรงเก็บรถยนต?วิทยาลัยฯ 

8.6 การออกแบบศาลาน่ังพักผAอนแผนกวิชาชAางเช่ือมโลหะ 

8.7 การออกแบบห-องน้ำ-ร-านค-าริมชายหาด 
 

สาระสำคัญ 

 การออกแบบระยะส้ันเปeนการออกแบบภายในระยะเวลาน-อยประมาณ 5 ช่ัวโมง  จึงจำเปeนต-องมี

การคัดและปฏิบัติงานอยAางรวดเร็ว เพ่ือเปeนการฝfกฝนให-เกิดทักษะการออกแบบอยAางเร็ว  อันสามารถ

แก-ปHญหาได-อยAางฉับไว  อันจะนำไปสูAการปฏิบัติวิชาชีพในอนาคตได- 
 

จุดประสงค/การเรียนการสอน 

 จุดประสงค/ท่ัวไป 

 มีความรู-ความเข-าใจในการกำหนดแนวความคิดเบ้ืองต-น  และสามารถออกแบบระยะส้ันภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด  ของอาคารสาธารณะขนาดเล็กได- 
 

 จุดประสงค/เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายแนวความคิดแบบตAาง ๆ ได- 

2. จำแนกหมวดหมูAของแนวความคิดได- 

3. สามารถนำแนวความคิดมาออกแบบระยะส้ันในการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กได-   

4. นำเสนอผลงานในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติได- 

5. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?ในด-านความคิดสร-างสรรค? 

 

งานท่ีปฏิบัติ (เน้ือหาสาระ) 

หนLวยท่ี 8 เร่ือง ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบระยะส้ันอาคารสาธารณะ 

คร้ังท่ี  1  การออกแบบศาลาพักผู-โดยสาร                        7  คาบ 

               คร้ังท่ี  2  การออกแบบอาคารเรือนเพาะชำวิทยาลัยฯ                              7  คาบ 

              คร้ังท่ี  3  การออกแบบร-านขายอาหารภายในวิทยาลัยฯ                               7  คาบ  



 

 

              คร้ังท่ี  4  การออกแบบอาคารโรงเก็บรถยนต?วิทยาลัยฯ                               7 คาบ 

              คร้ังท่ี  5  การออกแบบศาลาน่ังพักผAอนแผนกวิชาชAางเช่ือมโลหะ                7  คาบ 

              คร้ังท่ี  6  การออกแบบห-องน้ำ-ร-านค-าริมชายหาด                                      7  คาบ 

              คร้ังท่ี  7  การออกแบบศูนย?บริการนักทAองเท่ียว                                          7  คาบ 

              คร้ังท่ี  8  การออกแบบห-องสมุดชุมชน                                                     7  คาบ 
 

มีรายละเอียดดังน้ี 

 ออกแบบอาคารระยะส้ันอาคารสาธารณะขนาดเล็ก  โดยกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ และ

นำเสนอผลงานดังน้ี 

1. รูปแปลนพ้ืน 

2. รูปด-าน 

3. รูปตัด 

4. ทัศนียภาพ 

โดยการกำหนดขนาดสAวน (SCALE)  ของรูปแบบการนำเสนอโดยผู-เรียน  เฉลยฝfกหัดกา 

นำเสนอหน-าช้ันเรียน 
 

ครุภัณฑ//เคร่ืองมือ/วัสดุอุปกรณ/ 

 1.  เคร่ืองมืออุปกรณ?เขียนแบบ 

 2.  กระดาษ 80 แกรม  ขนาด A2  จำนวน 2  แผAน/คน 

 3.  สีไม- หรืออ่ืน ๆ 
 

กิจกรรมการเรียน 

1. กิจกรรมครู 

กำหนดหัวข-อโครงการอาคารสาธารณะขนาดเล็ก  โดยจะต-องมีวัตถุประสงค? ขนาดพ้ืนท่ี  

งบประมาณคAากAอสร-าง  เพ่ือให-ผู-เรียนฝfกหัดการออกแบบระยะส้ันให-แล-วเสร็จ  ในระยะเวลาประมาณ  

6  คาบ 
 

นำเข#าสูLบทเรียน 

 ซักถามความปรับทับในงานสถาปHตยกรรมขนาดเล็กท่ีผู-เรียนช่ืนชอบ  พร-อมยกตัวอยAางงานแบบรAาง

แนวความคิดเบ้ืองต-น  ของสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียง  และสามารถพัฒนาแบบรAางดังกลAาวจนถึงกระบวนการ

กAอสร-างจนแล-วเสร็จ 

 

 

 

 

การให#ข#อมูลหรือการสอน 



 

 

 ให-ข-อมูลหรือแนวความคิดในด-านตAาง ๆ เชAน 

1. ความกลมกลืน 

2. การเลือกใช-วัสดุท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล-อม 

3. การกำหนดสีตัวอักษร 

4. การประหยัดพลังงาน 

5. รูปแบบสถาปHตยกรรมพ้ืนถ่ิน 

6. พฤติกรรมผู-ใช-อาคาร 

7. การคิดประมาณการอยAางเหมาะสมของงบประมาณคAากAอสร-าง 

8. รูปแบบการนำเสนอผลงาน 

9. แบบตัวอยAาง 
 

2. กิจกรรมนักเรียน 

2.1 ฟHงการให-ข-อมูลหรือแนวความคิดเบ้ืองต-นของอาคารตัวอยAาง 

2.2 ซักถามปHญหาและข-อสงสัย 

2.3 ปฏิบัติการออกแบบระยะส้ันอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

- แบบตัวอยAาง 

 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

 - ให-ผู-เรียนได-ค-นคว-าหรือหารูปแบบตัวอยAางของงานออกแบบระยะส้ัน อาคารสาธารณะขนาดเล็ก

ลAวงหน-า 1 สัปดาห?  เพ่ือสามารถนำมาเปeนตัวอยAางในการพัฒนา ประยุกต?ผลงานการออกแบบของตนเองได- 
 

การประเมินผล 

- ซักถาม 

- ตรวจผลงานออกแบบระยะส้ัน 

 

 

 


