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ประมวลการสอน 

ภาคตน  ปการศึกษา 2563 

ชื่อสถาบนัการศึกษา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร          

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตบางเขน/คณะสถาปตยกรรมศาสตร/ภาควิชานวัตกรรมอาคาร   

1. รหัสวิชา  01247421-59  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารสําหรับอาคารสูง     
  Building Innovation and Technology for High-Rise Building  

2. จํานวนหนวยกิต   3 (2-3-6)     

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
     หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม พ.ศ. 2559  สาขาวิชา นวัตกรรมอาคาร

ประเภทรายวิชา    วิชาเฉพาะบังคับ                             

4. อาจารยผูสอน        
 รองศาสตราจารย ดร.โสภา วิศิษฏศักดิ ์(ผูรับผิดชอบรายวิชา) 
 รองศาสตราจารย ดร.ชวลิต นิตยะ (ผูทรงคุณวุฒิประจําคณะฯ)  
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรเดช สุริต 
     ดร. กันติทัต ทับสุวรรณ                          
     ดร. ณฏัร ีศรีดารานนท (อาจารยพิเศษ) 
     สถาปนิกรับเชญิ/ วิทยากรจากภายนอก (2-4 ทาน) 

5. ภาคการศึกษา ตน ชั้นปการศึกษา  ที ่4   

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite)   
รหัสวิชา  01247322-59  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารสําหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญพิเศษ       3(2-3-6) 
                   Building Innovation and Technology for Extra-Large-Scale Public Building)    

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมม ี          

8. หมูเรียนท่ี 11  วัน เวลา และสถานท่ีเรียน   
 อังคาร เวลา 13:00-18:00 น. ณ หอง 2401 ชั้น 4 (อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยีทางอาคาร) หรือที่พักอาศัย โดยใช
สื่อออนไลน (Google Meet หรือ โปรแกรมอ่ืน) 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด    
 30 มิถุนายน 2563 

10. จุดมุงหมายของรายวิชา 
10.1  เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจพฒันาการและพื้นฐานการออกแบบ เขียนแบบ ระบบโครงสราง การเลือกใชวัสดุ 

อุปกรณประกอบอาคาร งานระบบวิศวกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับอาคารสูง  
10.2 เพ่ือใหนิสิตเขาใจความสมัพันธของการออกแบบสถาปตยกรรมกับงานวิศวกรรมที่เกีย่วของ สามารถเลือกใชวัสดุ 

อุปกรณประกอบอาคาร ตลอดจนการประยุกตใชนวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับอาคารสงูไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยการศึกษาอาคารตัวอยาง การทําแบบฝกหัด 
รายงาน และการทําโครงงาน  

10.3 เพ่ือใหนิสิตมโีอกาสศึกษาดูงานอาคารกรณีศึกษานอกสถานที ่
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10.4 เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูการทํางานที่มีความสลับซับซอนปานกลางในรปูแบบของงานเดี่ยวและงานกลุม ตลอดจน
สามารถบูรณาการความรูในรายวชิาที่เก่ียวของได 

11. วัตถุประสงคในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา 
 11.1    การจัดทําเนื้อหา การเรียนการสอน ใหสอดคลองกับนโยบายการหลีกเลีย่งและปองกันโรคระบาด (Covid-19)  
 11.2    การจัดทําเนื้อหาเพ่ือใหสอดคลองกับการจดัทํามาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 

12. คําอธิบายรายวิชา 
   แนวความคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานดานโครงสรางอาคารสูง งานระบบวิศวกรรมที่เก่ียวของ วัสดุ อุปกรณประกอบอาคาร  
 รายละเอียด การเขียนแบบกอสราง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับอาคารสูง มีการศึกษานอกสถานที่ 

13. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30 

สอนเสริม 
       -  

การฝกปฏิบัติงาน 
45 ชั่วโมง    

การศึกษาดวยตนเอง 
90 ชั่วโมง 

14. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
 วันอังคาร เวลา 9:00-12:00 น. หองพักอาจารยภาควชิานวัตกรรมอาคาร  
 รศ. ดร.โสภา วิศิษฏศักดิ ์             โทร. 081-407-0075 Email: sopa_visitsak@yahoo.com 
 รศ. ดร.ชวลิต นิตยะ   โทร. 02-942-8960-2    Email: archcln@ku.ac.th 
 ผศ. ดร.ศิรเดช สุรติ    โทร. 086-706-9233  Email: siradech.s@ku.th 
 ดร. กันติทัต ทับสุวรรณ                         โทร. 02-942-8960-2    Email: kantituto@gmail.com 
 ดร. ณฏัรี ศรีดารานนท   โทร. 085-020-6848   Email: nattaree_s@hotmail.com 
      วิทยากรรับเชิญ (2-4 ทาน) 

15. แผนการสอน 

สัปดาห
ที ่

วัน/เดือน/ป หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอนและ

สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 14 ก.ค. 63 C1. แนะนําแผนการสอน, ประวัตคิวามเปนมา  
     วิวัฒนาการ และกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับ 
     อาคารสูง  

5 บรรยาย/ ทําแบบฝกหัด 
 

รศ.ดร.โสภา 
ดร. ณัฏรี 

2 21 ก.ค. 63 C2. พื้นฐานการออกแบบอาคารสงู (1) 5 บรรยาย/ ทําแบบฝกหัด 
ตรวจแบบ 

รศ.ดร.ชวลิต 
รศ.ดร.โสภา 
ดร. ณัฏรี 

3 28 ก.ค. 63 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

4 4 ส.ค. 62 C3. พื้นฐานการออกแบบอาคารสงู (2) 5 บรรยาย/ ทําแบบฝกหัด 
ตรวจแบบ 

รศ.ดร.ชวลิต 
รศ.ดร.โสภา 
ดร. ณัฏรี 

5 11 ส.ค. 63 C4. ระบบเสาเข็ม ฐานรากและโครงสรางใตดิน 5 บรรยาย/ ทําแบบฝกหัด 
ตรวจแบบ 

รศ.ดร.โสภา 
ดร. ณัฏรี 

6 18 ส.ค. 63 C5. ระบบโครงสรางเสา พ้ืน  5 บรรยาย/ ทําแบบฝกหัด 
ตรวจแบบ 

7 25 ส.ค. 63 C6. งานระบบวิศวกรรมและอุปกรณประกอบ    
     อาคาร (1) 

5 บรรยาย/ ทําแบบฝกหัด 
ตรวจแบบ 

วิทยากรรับเชิญ  
รศ.ดร.โสภา 
ดร. ณัฏรี 

8 31ส.ค.-4ก.ย. ชวงสอบกลางภาค 
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สัปดาห
ที ่

วัน/เดือน/ป หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอนและ

สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

9 8 ก.ย. 63 C7. งานระบบวิศวกรรม และอุปกรณ 
     ประกอบอาคาร (2) 

5 บรรยาย/ ทําแบบฝกหัด 
ตรวจแบบ 

วิทยากรรับเชิญ  
รศ.ดร.โสภา 
ดร. ณัฏรี 
 

10 15 ก.ย. 63 C8. ระบบแกนอาคาร และระบบจอดรถ  
 

5 บรรยาย/ ทําแบบฝกหัด 
ตรวจแบบ 

รศ.ดร.โสภา 
ดร. ณัฏรี 

11 22 ก.ย. 63 C9. การออกแบบเพ่ือรับแรงแผนดินไหว 5 บรรยาย/ ทําแบบฝกหัด 
ตรวจแบบ 

ผศ.ดร.ศิรเดช 
รศ.ดร.โสภา 
ดร. ณัฏรี 

12 29 ก.ย. 63 C10. การศึกษาคนควานวัตกรรม และการ 
       ประหยัดพลังงานอาคารสูง   

5 นําเสนอ/ รายงาน 
ตรวจแบบ 

รศ.ดร.โสภา 
ดร. ณัฏรี 

13 
 

6 ต.ค. 63 C11. ทัศนศึกษาอาคารสูง  
C12. Workshop-1 (Design Project) 

5 บรรยาย/ ทัศนศึกษา 
ปฏิบัติการเขียนแบบ/
ตรวจแบบ 

วิทยากรรับเชิญ 
รศ.ดร.โสภา 
ดร. ณัฏรี 

14 12-16 ต.ค. วันหยุดชดเชยคลายวันสวรรคต ร.9 / วันพระราชทานปรญิญาบตัร 
15 20 ต.ค. 63 C13. Workshop-2 (Design Project) 5 ปฏิบัติการเขียนแบบ/

ตรวจแบบ 
 
 
รศ.ดร.โสภา 
ผศ.ดร.ศิรเดช
ดร. กันติทัต  
ดร. ณัฏรี 
 

16 27 ต.ค. 63 C14. Workshop-3 (Design Project) 5 ปฏิบัติการเขียนแบบ/
ตรวจแบบ 

17 3 พ.ย. 63 C.15 Workshop-4 (Design Project) 5 ปฏิบัติการเขียนแบบ/
ตรวจแบบ 

18
  

10 พ.ย. 63 C.16 Final Drawing Project Submission  
 

 สงงาน/ ตรวจงาน  

19 17 พ.ย. 63 C.17 Final Examination  

16. วิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  เนนการเรียนการสอนแบบผสมผสานและบรูณาการวิชาและศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ การประสานความรวมมือ
ระหวางนิสติทั้งการคนควาดวยตนเองและแบบกลุม  การอธิบายงานหนาชั้นโดยจัดใหมีการอภิปรายและการวจิารณ
ผลงาน(ตรวจแบบ) การสงเสรมิศกัยภาพในการออกแบบและเขียนแบบของผูเรียน เนนการปฏิบตัใินลักษณะการทํา
แบบฝกหัด การ sketch การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร และการทํา Workshop   

17. โครงการหรือกิจกรรมซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  
 กิจกรรมดานการตรวจแบบและใหคาํปรึกษาแกนิสติ มกีารเชิญอาจารยพิเศษที่ปฏิบติัวิชาชีพจากภายนอกมารวม 
สอนโดยบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ และกิจกรรมการบรรยายโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน ผูทรงคณุวุฒท้ัิงภายในและ
ภายนอกคณะฯ 

18. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยชั้นเรียน)  
  ไมม ี  

19. การนํางานวิจัยของผูสอน/ คณะผูสอนมาใช 
19.1  Srisod, A., S. Visitsak ⃰, and N. Sridaranon. 2019.Daylighting Tubes for the Court of Justice. 

Proceedings of the SEGA-08. The International Conference on Sustainable Energy and Green 
Architecture (SEGA), Bangkok, May. 
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19.2 ณัฏรี ศรีดารานนท, โสภา วิศิษฏศักดิ,์ และ โจเซฟ เคดารี. 2561. แนวคดิในการพัฒนานวัตกรรมการใชพลังงาน
แสงอาทิตยสําหรับอาคารในเขตรอนชื้น, วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, ฉบับที่ 2/2561 

19.3 Visitsak, S. L. Beltran, and N. Sridaranon, 2017. The Daylight Performance of an Integrated   
 Skylight and Shading Dome for the Tropics. Proceedings of the ISES Solar World Congress 2017  
 and the SHC 2017, Abu Dhabi, United Arab Emirates, October. 

19.4  Visitsak, S. and S. Chirarattananon. 2018. Impact of Climate Change on Energy Use and CO2  
 Emission for Residential Buildings in Thailand. Proceedings of the SEGA-07. The International  
 Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA), Bangkok, May. 
19.5 ณวัฒน สุทธิกานต, โสภา วิศิษฏศกัดิ,์ ศิรเดช สุริต, 2560, การพัฒนาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปสําหรับกอสรางโดม 
 ทรงกลม, 367-378, การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC)  
 ราชมงคลสรางสรรคกับนวตักรรมท่ียั่งยืนสูประเทศไทย 4.0, 7-9 สิงหาคม, นนทบุร,ี ประเทศไทย. 
19.6 ภาวดี บุญรอดอยู, ศิรเดช สริุต, โสภา วิศิษฏศักดิ,์ Joseph Khedari, 2560, การพัฒนาบานพักอาศัยแบบ 
 สําเรจ็รูป, 1353-1365, การประชมุสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 การวจิัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยนื,  
 22-23 มิถุนายน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 
19.7 ณัฐศรันย อุทัยภาณมุาศ และ โสภา วิศิษฏศักดิ์. 2559. การประยกุตใชหลังคาไมไผแบบคว่ําหงายจากภูมิปญญา 
 ทองถ่ิน, OI15-24, การประชุมวชิาการระดับชาติ นวัตกรรมและงานวิจัยกลไกพัฒนาประเทศ ครั้งท่ี 2, วิทยาลัย 
 เทคโนโลยีสยาม, 14 กรกฎาคม 2559, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 
19.8  Sayaphan, W., S. Visitsak ⃰, and J. Khedari. 2015. Improvement of White Cement Blocks Properties  
 Made from Rice Straw and Reinforced Bamboo Culms Based on Wattle and Daub Technique.  
 Proceedings of the SEGA-04. The International Conference on Sustainable Energy and Green  
 Architecture (SEGA), Bangkok, March. 

      19.9   Klinrod, P., S. Visitsak*,  J. Khedari, and S. Jarusombuti. 2015. Interior Panels Produed from Teak  
               Leaves. Proceedings of the SEGA-04. The International Conference on Sustainable Energy and  
               Green Architecture (SEGA), Bangkok, March. 
      19.10 Ratanakorn, S., S. Visitsak*, and J. Khedari. 2015. Thermal Insulation Produced from Sugar Palm  
               Fibers. Proceedings of the SEGA-04. The International Conference on Sustainable Energy and  
               Green Architecture (SEGA), Bangkok, March. 
      19.11 Changsalak, P., S. Visitsak*, and J. Khedari. 2015. The Development of Cement Tiles from Empty  
               Fruit Bunch (EFB) Fibers. Proceedings of the SEGA-04. The International Conference on  
               Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA), Bangkok, March. 

 Note :  ⃰  Corresponding author 
20. อุปกรณสื่อการสอน 

 เครื่องฉายภาพ ฉากรับภาพ คอมพิวเตอร กระดาน White Board เครื่องพิมพสามมิติ สไลด วิดีโอ โปรแกรม
คอมพิวเตอร และสื่อ electronic อื่นๆ   

21. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
 วิธกีารประเมินผลการเรียน  และน้ําหนักคะแนนในการประเมินผลมีดังนี ้    
- การเขาเรียน/การมีสวนรวมในชั้นเรียน                                                                                           5% 
- การศึกษาคนควา/การทํารายงาน                                     15% 
- การสงงานในชั้นเรียน (ตรวจแบบ)                                 15% 
- การสอบปลายเทอม (Final Examination)        25% 
- ผลงานขั้นสุดทาย (Final Project)                                                40% 

             รวม                             100%                                                              

-  
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- หากนิสิตเขาเรยีนสายกวา 15 นาที 2 ครั้ง จะถือวาขาดเรียน 1 ครัง้ 
- นิสิตขาดเรียนไดไมเกิน 20 % ของเวลาเรยีนทั้งหมด ซึ่งนับไดเทากบั 3 ครั้ง ถาขาดเกิน 3 คร้ัง จะหมดสิทธิ์สง 
   ผลงานขั้นสุดทาย (Final Project 40%) 
- นิสิตตองสงงาน ทุกชิ้น ตามกําหนด หากสงงานชากวากําหนด จะตดัคะแนนครึ่งเกรดแลหากสงงานในวนัถัดจากวันที่ 
 กําหนดสง โดยไมมีเหตุผลอันควร จะไดรับเกรดงานชิ้นน้ันเปน F  
- การลากิจ หรือลาปวย จะตองสงจดหมายและ/หรือใบรับรองแพทย แกอาจารยประจําวิชา ภายใน 1 สัปดาหหลังจาก 
   วันท่ีสิ้นสุดการขาดเรยีน หลังจากนี้จะไมรับจดหมายดังกลาว โดยถือวานิสิตขาดเรียน และจะมีผลตอเกรดของนิส ิต 

22. การประเมินผลการเรียน 
 จากคะแนนสะสมเฉลีย่แลวตัดเกรดแบบอิงกลุมและอิงเกณฑ (โดยประมาณ) 
A=85-100%, B+=77.5-85%, B=70-77.5%, C+=62.5-70%, C=55-62.5%, D+=47.5-55%, D=40-47.5%, F= 0-40% 

23. ทรัพยากรประกอบการสอน 
หนังสือ  ตํารา  และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

 เกชา ธีระโกเมน. เทคโนโลยีอาคาร. EEC Academy, กรุงเทพมหานคร. 

 จรัญพัฒน ภูวนันท. 2539. อาคารสูง. เอกสารคําสอน คณะสถาปตยกรรมศาสตร, มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
กรุงเทพมหานคร.   

 ชวลิต นิตยะ. 2544. โครงสรางในงานสถาปตยกรรม: อาคารขนาดใหญ. โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
กรุงเทพมหานคร. 

 พิภพ สุนทรสมัย. 2537. คอนกรีตคอนสตั๊คช่ัน และเขียนแบบอาคารสูง. บริษัท ส. เอเซียเพรส จํากดั,
กรุงเทพมหานคร.  

 สมสิทธิ์ นิตยะ. 2547. ระบบผนัง Curtain Wall. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.  

 Council on Tall Building and Urban Habitat. 1995. Architecture of Tall Building. McGraw-Hill, Inc., 
New York.   

 Schudler, W. 1990. The Vertical Building Structure. Van Nostrand Reinhold, New York. 

หนังสือ  เอกสาร  และขอมูลอางอิงที่สําคัญ 

 พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และทีแ่กไขเพิม่เตมิโดย  

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และที่แกไขเพิ่มเติม– ลักษณะอาคาร สวนตางๆ ของอาคาร ทีว่างภายนอก แนว
อาคารและระยะตางๆ ของอาคาร    

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และที่แกไขเพ่ิมเติม– ระบบปองกันอัคคีภัย, หองน้ําและหองสวม, ระบบการจัด
แสงสวางและระบายอากาศ, ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองกรณีฉกุเฉิน 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และที่แกไขเพิ่มเติม– อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) และทีแ่กไขเพิ่มเติม– ประเภทอาคารท่ีตองมีที่จอดรถ จํานวนทีจ่อดรถ 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) – ที่จอดรถ, อาคารจอดรถ, ระบบยกรถขึ้นลงฯดวยลิฟต, ระบบเคลื่อนยายรถ
ดวยเครื่องจักรกล 

 กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สาํหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 

 Allen, E. and Joseph, I. Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, 4th ed. John 
Wiley & Sons, New Jersey.  

หนังสือ  เอกสาร  และขอมูลอางอิงที่แนะนํา 

 เกชา ธีระโกเมน. 2549. EEC 30th Year Note Book. บริษัท เลิฟแอนดลิพเพลส จํากัด, กรุงเทพมหานคร.   

 โสภา วิศิษฏศักดิ์. 2017. นวัตกรรมสีเขียวท่ีเหมาะสมสําหรับสถาปตยกรรมยั่งยืน. หจก. มีน เซอรวิส ซัพพลาย, กทม.   

 สุนทร บุญญาธิการ. 2542. การใชกระจก. หนังสือเผยแพรการออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน, กรมพัฒนา 
    พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, กระทรวงพลังงาน. 
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 Council on Tall Building and Urban Habitat. 1992. Cladding. McGraw-Hill, Inc., New York. 

 Grondzik, W.T., A.G. Kwok , B. Stein, and J.S. Reynolds.  2010. Mechanical and Electrical Equipment 
for Buildings, 11th ed. John Wiley & Sons, Inc., New York.  

 Taranath, B. S. 1998. Steel, Concrete, & Composite Design of Tall Buildings. Mcgraw-Hill, New York. 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (curriculum Mapping) 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารสําหรับอาคารสูง 
Building Innovation &Technology for High-Rise Bldg 

                     

การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดาน 
1. คุณธรรมและจริยธรรม  2. ความรู 
1.1 มีคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและสังคมและ 
      เปนผูมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใตหลักธรรมาภิบาลขององคกรและสังคม 
1.3 มีวินัย ตรงตอเวลา 
1.4 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ ตอสภาพแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม 

2.1 มคีวามรูและความเขาใจหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาของสาขาวิชาชีพ 
2.2 มีความรอบรูในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องและศาสตรอื่นๆท่ีเก่ียวของ 
2.3 สามารถคนควาหาขอมูล และนําหลักการ ทฤษฏีและความรูอื่นๆ เขามาสรางแนวทางและ 
     แกไขปญหาในการปฏิบัติวิชาชีพอยางเหมาะสม 
2.4 มีความรูและความเขาใจสถาปตยกรรมยั่งยืน 

3. ทักษะทางปญญา  4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
3.1 สามารถวิเคราะหเชื่อมโยง และทําความเขาใจอยางเปนเหตเุปนผล โดยบูรณาการความรูใน 
     หลายๆดาน และสังเคราะหแนวคิด เพื่อออกแบบและ/หรือสรางสรรคตามกระบวนการ  
     ทํางาน 
3.2 สามารถคิดอยางสรางสรรคประกอบดวยจินตนาการ แกไขปญหาในการออกแบบที่ซับซอน 
     หรือเสนอแนวทางในการแกไข ที่ผสานประโยชนใชสอย ความงาม และเทคโนโลยี บริบท 
     ทางสังคมและวัฒนธรรม เขาดวยกัน 
3.3 มทีักษะในเรื่องมิติสัมพันธที่สามารถเขาใจ ที่วางและรูปทรง 
3.4 มีกระบวนการทางความคิดและการทาํงานอยางเปนระบบ 

4.1 มีภาวะการเปนผูนํา หรือผูตามที่ดี รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืนสามารถลําดับความสาํคัญ 
     และแกไขขอขัดแยงโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเองและงานที่ไดรับมอบหมาย 
4.3 มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ใหเปนท่ีเขาใจไดถูกตอง 

          4.4 มีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหเกียรติและเคารพสิทธิผูอื่น ยินดีรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น       
               เพ่ือสรางความเขาใจกับเพ่ือนรวมงานและนักวิชาการอื่นๆ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถายทอดความรูและนําเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียน  
     และการใชสื่ออื่นๆ ใหผูอื่นเขาใจได 
5.2 สามารถนําการวิเคราะหเชิงตัวเลขมาแกไขปญหาที่เก่ียวของในการปฏิบัติวิชาชีพอยางเหมาะสม 

5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติวิชาชีพอยางเหมาะสม 
5.4  สามารถวิเคราะหและประเมินความยั่งยืนทางสภาพแวดลอมของอาคาร 
5.5  สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
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ผลการเรียนรู 

ความ

รับผิดชอบ 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

หลัก รอง 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ    
    ซื่อสัตยสุจริต มีความรบัผิดชอบทั้งตอ 
    ตนเองและสังคมและเปนผูมี 
    จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี 

                    

2) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบ    
    วิชาชีพ ภายใตหลักธรรมาภิบาลของ   
    องคกรและสังคม 

                    

3) มีวินัย ตรงตอเวลา                     
4) มีจิตสํานึกความรบัผิดชอบ ตอ 
    สภาพแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม 

                    

ดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจหลักการและ 
    ทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาของสาขา 
    วิชาชีพ 

                    

2) มีความรอบรูในสาขาวิชาชพีที ่
    เกี่ยวเนื่องและศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ                     

3) สามารถคนควาหาขอมูล และนํา 
    หลักการ ทฤษฎีและความรูอื่นๆ เขา 
    มาสรางแนวทางและแกไขปญหาใน 
    การปฏิบัติวิชาชีพอยางเหมาะสม 

                    

4) มีความรูและความเขาใจ 
    สถาปตยกรรมยั่งยืน 
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ผลการเรียนรู 

ความ

รับผิดชอบ 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

หลัก รอง 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถวิเคราะหเช่ือมโยงทําความ 
    เขาใจอยางเปนเหตุเปนผลโดย 
    บูรณาการความรูหลายๆดาน  
    สังเคราะหแนวคิดเพ่ือออกแบบและ 
    สรางสรรคตามกระบวนการทํางาน 

                    

2) สามารถคิดอยางสรางสรรคประกอบ 
    ดวยจินตนาการ แกไขปญหาในการ 
    ออกแบบที่ซับซอนหรือเสนอแนวทาง 
    ในการแกไข ที่ผสานประโยชนใชสอย  
    ความงาม และเทคโนโลย ีบริบททาง 
    สังคมและวัฒนธรรม เขาดวยกัน 

                    

3) มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธที่สามารถ 
    เขาใจ ที่วางและรูปทรง 

                    

4) มีกระบวนการทางความคดิและการ 
   ทํางานอยางเปนระบบ 

                    

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีภาวะการเปนผูนํา หรอืผูตามที่ด ี   
    รูจักการทํางานรวมกับผูอื่นสามารถ 
    ลําดับความสําคัญและแกไขขอขัดแยง 
    โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

                    

2) มีความรบัผิดชอบตอตนเองและงานที ่
    ไดรบัมอบหมาย                     

3) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร  
   ใหเปนที่เขาใจไดถูกตอง                     

4) มีมนุษยสัมพันธที่ด ีใหเกียรติและเคารพ 
   สิทธิผูอื่น ยินดีรับฟงและแลกเปลี่ยน 
   ความคดิเห็นเพื่อสรางความเขาใจกับ 
   เพื่อนรวมงานและนกัวิชาการอื่นๆ 
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ผลการเรียนรู 

ความ

รับผิดชอบ 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

หลัก รอง 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถายทอด 
    ความรูและนําเสนอผลงาน ทั้งการพดู  
    การเขียน และการใชสื่ออื่นๆ ใหผูอืน่ 
    เขาใจได 

                    

2)  สามารถนําการวิเคราะหเชิงตัวเลขมา 
    แกไขปญหาที่เกีย่วของในการปฏบิัติ 
    วิชาชีพอยางเหมาะสม 

                    

3)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที ่
    เกี่ยวของในการปฏิบัติวิชาชีพ 
    อยางเหมาะสม 

                    

4)  สามารถวิเคราะหและประเมินความ 
    ยั่งยืนทางสภาพแวดลอมของอาคาร 

                     

5)  สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษได 
    อยางถูกตองและเหมาะสม 

                     

วิธีการสอน 

1) บรรยาย 
2) การใหกรณีศึกษา 
3) การสาธติ 
4) การทําวิจัย คนควา โครงงาน 
5) ใหการบาน แบบฝกหดั 

 
6) ฝกปฏิบัต ิ
7) ใชแบบจําลอง เกม ในการสอน 
8) ใหนิสิตอภิปราย ระดมสมอง 

วิธีการประเมิน 

1) สอบขอเขียน 
2) สอบปฏิบัติการ 
3) สอบปากเปลา 
4) แบบฝกหัด การบาน ทํารายงาน 
5) ประกวดแขงขันผลงาน 

 
6) สังเกตพฤติกรรมของนิสติ 
7) นิสิตประเมินตนเอง 
8) ประเมินโดยนสิิตรวมชั้น 
9) ประเมินจากการพัฒนาโครงการเดี่ยว 
10) ประเมินจากการพัฒนาโครงการกลุม 

 
 


