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บทคดัย่อ 

กลยุทธ์ในจดัการเรียนการสอนของกลุ่ม Academic Studio Plus คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต

มุ่งเนน้การจดัการเรียนการสอนบูรณาการโครงงานบริการวิชาการผ่านการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิธีการน้ี

มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะต่างๆท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

นาํเสนอกระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกบัการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีใชโ้ครงงาน

จริงเป็นฐาน วิธีดาํเนินการเร่ิมตน้ดว้ยการวางแผนกาํหนดอาคารกรณีศึกษาซ่ึงคร้ังน้ีเป็นอาคารเรือนแถวดั้งเดิมท่ีถูกท้ิงร้าง

ในชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ จากนั้นจึงสาํรวจและบนัทึกขอ้มูลอาคารร่วมกบัการศึกษาความเป็นมาของอาคาร แลว้จึงนาํขอ้มูล

มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นผลงานสร้างสรรคต์ามกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม ผลดาํเนินการ พบว่า วิธีการ

จดัการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมผ่านการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสามารถฝึกใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติังาน

วชิาชีพสถาปัตยกรรมในดา้นต่างๆดว้ยตนเองทุกขั้นตอน ผลการประเมินโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ผลงานบริการวชิาการท่ี

ผูเ้รียนนาํเสนอมีความน่าสนใจสามารถตอบสนองวตัถุประสงคข์องเจา้ของโครงการได ้อยา่งไรก็ตามผูเ้รียนตอ้งพิจารณา

เร่ืองความเป็นไปไดใ้นการลงทุนและเทคนิควิธีการก่อสร้างท่ีเหมาะสมประกอบดว้ย ดงันั้นกระบวนการจดัการเรียนการ

สอนรูปแบบน้ีสามารถพฒันาความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ปฏิบติัวิชาชีพของผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการ ส่วนขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บสามารถนาํมาพฒันาวธีิการจดัการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมใหเ้หมาะสมต่อไป 
 

คาํสําคญั: การปรับปรุงอาคาร การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การท่องเท่ียว เมืองเพชรบูรณ์ 
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Abstract 

Strategies in academic teaching of the Academic Studio Plus, Faculty of Architecture, Rangsit University focuses 

on the academic service projects through project-based learning method, which is consistent with the architectural design 

courses. By this method, students will develop various necessary skills in terms of professional practice. To fulfill of this 

learning process, a project of row-house buildings renovation to promote tourism in Mueang Phetchabun community was 

assigned.   

The main objective of this article aimed to present the method of academic services through project-based 

learning method in architectural design courses. The method for this process begun with, selecting a proper case study, 

surveying and recording of architectural data. Next the data analysis and the design synthesis were conducted. The results 

showed a learning process of the Academic Studio Plus stimulated learners to practice various professional skills. In this 

case, the results of the stakeholders assessment pointed out, that the students design achievement was interesting and 

reached the project’s aims. However, students should be intensively concerned about the project feasibility and construction 

techniques. In conclusion, a process of academic service in architecture through the project-based learning method could 

develop knowledge, skills, and professional experience for students which conform to the needs of stakeholders. Moreover, 

the suggestions should be considered, in order to develop contents and learning methods appropriately. 

 

Keywords: Building renovation, project-based learning, tourism, Mueang Phetchabun community 

 

1. บทนํา 

คุณสมบติัการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนทางสถาปัตยกรรมท่ีตอ้งมุ่งเนน้การ

สร้างทักษะในการปฏิบัติการวิชาชีพของผูเ้รียนเป็นสําคญั สถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

จาํเป็นตอ้งมีการปรับรูปแบบให้ตอบสนองพลวฒัน์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และบริบทสภาพแวดล้อม 

แนวทางดงักล่าวเป็นเป้าหมายสาํคญัของกลุ่ม Academic Studio Plus ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิตท่ีมี

ปรัชญาในการส่งเสริมกลไกการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหไ้ดรั้บประสบการณ์ปฏิบติัวชิาชีพผา่นการจดัการเรียนการสอนท่ีบูรณา

การโครงงานบริการวิชาการท่ีเป็นโครงการจริงและสอดคลอ้งกบัขอบเขตเน้ือหารายวิชาของผูเ้รียนแต่ละชั้นปี เพ่ือให้

ผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะต่างๆท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผ่านการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

(Project-based Learning)  

กระบวนการเรียนรู้จากสร้างสรรคผ์ลงานบริการวิชาการท่ีใชโ้ครงการจริงเป็นฐานคือพนัธกิจหลกัของกลุ่ม 

Academic Studio Plus ซ่ึงเป็นหน่ึงรูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

กลไกการนาํองคค์วามรู้ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานของผูเ้รียนไปสร้างสรรคผ์ลงานแก่หน่วยงาน องคก์รทั้ง
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ภาครัฐและเอกชนท่ีมอบโอกาสมีส่วยสาํคญัในการสร้างองคค์วามรู้แก่ผูเ้รียนอยา่งมีขั้นตอน นกัศึกษาแต่ละชั้นปีจะไดรั้บ

การส่งเสริมทกัษะการทาํงานร่วมกนั ฝึกฝนทกัษะการนาํเสนอผลงาน ฝึกการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและรู้จกัการรับฟังความ

คิดเห็นของบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบของกลุ่ม Academic Studio Plus ท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน

จึงเป็นเป็นรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นวา่เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเพ่ือฝึกทกัษะ

ปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรมในด้านต่างๆด้วยตนเองทุกขั้นตอน รูปแบบการศึกษาในวิธีการน้ีจึงมีความสอดคลอ้งกับ

ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา เจ้าของโครงการ และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผู ้

ส่งเสริมโอกาสการสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่ผูเ้รียน (สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์, 2558) จากแนวทางการจดัการเรียน

การสอนดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของกรณีศึกษาโครงการปรับปรุงอาคารเรือนแถวเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในยา่นชุมชนเมือง

เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ซ่ึงเป็นโครงการของคุณเรวฒัน์ เรืองกิจธนวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทัธารทองพรอพเพอร์ต้ี 

แอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดัเป็นหน่ึงในโครงการจริงท่ีคณาจารยแ์ละนกัศึกษากลุ่ม Academic Studio Plus ไดมี้โอกาสเรียนรู้

ร่วมกนัภายใตโ้ครงการ 4+1สาํนึกรักบา้นเกิด  

ความเป็นมาของอาคารกรณีศึกษาหลงัน้ีเดิมเป็นบา้นพกัอาศยัดั้งเดิมของเจา้ของโครงการ ตั้งอยู่บนถนนเพชร

เจริญในยา่นชุมชนเก่าแก่กลางเมืองเพชรบูรณ์ ติดกบัพ้ืนท่ีสวนหยอ่มเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา สวนสาธารณะเพชบุระ 

และพิพิธภณัฑห์อประวติัศาสตร์เพชบุระซ่ึงเป็นยา่นท่ีมีผูค้นในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในพ้ืนท่ีเป็นจาํนวน

มาก ทั้ งน้ีความต้องการของเจ้าของโครงการท่ีต้องการฟ้ืนฟูสภาพอาคารให้กลับมามีสภาพใช้งานได้ด้วยวิธีการ

เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีใชส้อยใหต้อบสนองกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชน  

 

   
รูปที่ 1 แผนท่ี Google (2562) แสดงตาํแหน่งท่ีตั้งโครงการในชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ (ซา้ย) และ ทศันียภาพดา้นหนา้อาคารกรณีศึกษา (ขวา) 

 

แนวทางการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีใชส้อยอาคารพกัอาศยัเพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวนั้นจาํเป็นตอ้งพิจารณา

ปัจจยัทางกายภาพและทางดา้นเทคนิคท่ีส่งผลต่อความมัน่คงแขง็แรงของอาคารและความสอดคลอ้งกบักฎหมายขอ้บญัญติั

ต่างๆ เพราะอาคารท่ีถูกท้ิงร้างมาเป็นระยะเวลานานวสัดุประกอบอาคารยอ่มมีความเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะ

ในส่วนของโครงสร้าง การรับนํ้ าหนักท่ีกระทาํกบัอาคารจากการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ว่าง เทคโนโลยีวสัดุและวิธีการ

ก่อสร้างซ่ึงอาจจาํเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนนําวสัดุสมยัใหม่ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับวสัดุดั้ งเดิม อีกทั้ งขอ้กาํหนดด้าน

กฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งขนาดพ้ืนท่ีอาคารก็เป็นปัจจยัตอ้งนาํมาพิจารณาร่วมกนัในการกาํหนดพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีรูปแบบ
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ใหม่ อยา่งไรก็ตามการปรับเปล่ียนดงักล่าวควรดาํเนินการเฉพาะในส่วนของพ้ืนท่ีใชส้อยเป็นหลกั ส่วนรูปลกัษณ์อาคาร

ภายนอกควรเก็บรักษารูปแบบดั้งเดิมไวใ้หม้ากท่ีสุดเพ่ือเป็นการรักษาคุณค่าของอาคารท่ีส่งผลต่ออตัลกัษณ์ของบริบทของ

ชุมชน (กัญชลี, 2556) นอกจากน้ีการวิเคราะห์ศึกษาปัจจัยข้อจํากัดทางเทคนิคของตัวอาคารแล้ว ยงัจําเป็นต้องมี

กระบวนการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นระบบการท่องเท่ียวเพ่ือใหท้ราบถึงเป้าหมายของการปรับเปล่ียน ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวตอ้งนาํ

บริบทอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์ร่วมกัน อาทิเช่น กิจกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ การส่ือสารขอ้มูลด้านการ

ท่องเท่ียว อุปสงค์อุปทานทางการตลาด รวมถึงข้อกําหนดทางกฎหมาย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

สภาพแวดลอ้ม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ และบริบททางกายภาพของแหล่งท่องเท่ียว (สุพิชญา, 2559) 

ทั้ งน้ีจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เม่ือคณะทาํงานรับทราบความตอ้งการของเจา้ของโครงการ พร้อมกบัการวิเคราะห์

ขอ้มูลสภาพอาคารทาํให้ทราบถึงกรอบการดาํเนินงานตามกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design 

Process) ผลการวิเคราะห์จะถูกนําไปสังเคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารกรณีศึกษาท่ีเหมาะสม เพ่ือ

นาํเสนอให้เจา้ของอาคารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการร่วมกนัพิจารณาประเมินผลงาน ดงันั้นบทสรุปของรูปแบบ

การจดัการศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการอธิบายขั้นตอนวธีิการจดัการเรียนการสอนรายวชิาออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ซ่ึงเป็นกลไกการศึกษาท่ีสามารถฝึกให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติังานวชิาชีพสถาปัตยกรรมใน

ดา้นต่างๆดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจะถูกนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนของ

กลุ่ม Academic Studio Plus และปรับปรุงรูปแบบในจดัการเรียนการสอนก่อนนาํไปประยุกต์ใชก้บักรณีศึกษาในบริบท

ชุมชนอ่ืนๆท่ีแตกต่างได ้ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงค์หลักของบทความน้ีมุ่งเน้นการนําเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบ

สถาปัตยกรรมผ่านการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) ด้วยวิธีบูรณาการงานบริการวิชาการ 

กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงอาคารเรือนแถวดั้งเดิมท่ีเป็นโครงการจริงในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองเพชรบูรณ์  

 

3. วธีิดาํเนินการวจิยั 

การบรูณาการงานบริการวิชาการร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาชีพสถาปัตยกรรมผ่านการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐานคร้ังน้ีเป็นวิธีการดาํเนินการในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบวิธีการของการวิจยัประยกุต ์(Applied 

research) หรือการวิจยัเพ่ือหาแนวทางปฏิบติั (Operational research) ท่ีมุ่งแสวงหาองคค์วามรู้ และประยกุตใ์ชค้วามรู้หรือ

วทิยาการต่างๆ ใหเ้ป็นประโยชน์ในทางปฏิบติั  (ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2552) โดยเป็นการคน้ควา้จาก

ขอ้มูลปฐมภูมิอาคารกรณีศึกษาและนาํมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานบริการ

วชิาการผา่นกลไกการจดัการเรียนการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน ซ่ึงมีขั้นตอนในการดาํเนินงานดงัน้ี 
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3.1 การวางแผนเลือกโครงการกรณีศึกษา และการวางแผนการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบักรอบ

ระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา  

3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพ ความตอ้งการดา้นพ้ืนท่ีใชส้อย ขอ้จาํกดัทางกฎหมาย เทคนิควธีิการและความ

เป็นไปไดใ้นการก่อสร้าง เพ่ือวางกรอบแนวทางการดาํเนินการปรับปรุงอาคารท่ีเหมาะสม 

3.3 การสงัเคราะห์แนวคิดและสร้างสรรครู์ปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ

วตัถุประสงคโ์ครงการ 

3.4 การประเมินผลการดาํเนินงานโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การอภิปรายสรุปผล เพ่ือนาํขอ้เสนอแนะไปปรับปรุง

วธีิการจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม 

 

4. ผลการวจิยั 

การดาํเนินการตามวธีิดาํเนินงานวจิยัขา้งตน้ สามารถพิจารณาผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการดงักล่าวไดด้งัน้ี 

4.1 การวางแผนเลือกโครงการกรณีศึกษา การวางแผนการจดัการเรียนการสอน และผลการศึกษาขอ้มูลอาคาร 

เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษาคร้ังน้ี คือเป็นโครงการจริงท่ีตรงกบัวตัถุประสงคข์องกิจกรรม 4+1สาํนึกรักบา้นเกิด 

และสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวชิาออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นปีท่ี 4 และ 1 โดยเม่ือทราบความประสงคข์องเจา้ของโครงการ

แล้วจึงได้มีการวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกับเจ้าของโครงการในการกําหนดเป้าหมายและขอบเขตการ

ดาํเนินงานบริการวิชาการให้สอดคลอ้งกบักรอบระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา ผลการสํารวจสภาพอาคารและบริบท

โดยรอบ พบว่า การใชพ้ื้นท่ีอาคารเดิมชั้นล่างเป็นพ้ืนท่ีคา้ขาย ส่วนชั้นบนเป็นพ้ืนท่ีสําหรับการพกัอาศยั ส่วนพ้ืนท่ีว่าง

ดา้นหลงัเดิมเป็นลานโล่งมีตน้มะม่วงใหญ่ปลูกอยูต่รงกลาง ต่อมาเม่ือสมาชิกในครอบครัวยา้ยออกไปอาคารจึงถูกท้ิงร้างไว้

เป็นห้องโถงว่างเปล่าและมีสภาพทรุดโทรมเน่ืองจากไม่มีการใชง้านพ้ืนท่ีภายในอาคาร  ในส่วนของรูปแบบอาคารมี

ลกัษณะเป็นเรือนแถวไมส้องชั้น โดยอาคารกรณีศึกษาเป็นยนิูตท่ี 1และ 2 และจากการสาํรวจอาคารพบวา่อาคารมีการต่อ

เติมขยายพ้ืนท่ีอาคารดา้นหลงัออกไปทาํใหอ้าคารกรณีศึกษามีขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยมากกวา่หอ้งแถวขา้งเคียงท่ีอยูติ่ดกนั  

โดยอาคารมีขนาดความกวา้ง 8.00 เมตรลึก 22.30 เมตร วสัดุปูพ้ืนชั้นล่างเป็นพ้ืน คสล.ขดัมนั ชั้นบนเป็นพ้ืนไม ้

ชั้นล่างไม่มีฝ้าจึงสามารถเห็นโครงสร้างรับพ้ืนไมท่ี้อยูด่า้นบนส่วนชั้นบนมีฝ้ากระเบ้ืองแผ่นเรียบ หลงัคาเป็นโครงสร้างไม้

มุงดว้ยสังกะสี ผนงัอาคารทุกดา้นทั้งภายนอกและภายในเป็นไมท้ั้งหมด ประตูทางเขา้หลกัและประตูดา้นหลงัชั้นล่างเป็น

ประตูเหล็กยืด ส่วนประตูภายในและหนา้ต่างมีวงกบ กรอบบานและลูกฟักเป็นไมเ้น้ือแข็ง โดยเหนือบานหนา้ต่างชั้นบน

เป็นช่องแสงติดตายลูกฟักกระจกฝ้า เหนือข้ึนไปเป็นช่องเกลด็ไมร้ะบายอากาศ  

ดังนั้ นจากข้อมูลข้างต้นเม่ือนําความตอ้งการด้านพ้ืนท่ีใช้สอย มาพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบของระบบ

ท่องเท่ียวทาํใหท้ราบแนวทางการปรับปรุงอาคารใหส่้งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชน โดยใชแ้นวทางการออกแบบ

อาคารท่ีผสมผสานบรรยากาศดั้งเดิมภายใตก้รอบมิติอาคารตามสภาพปัจจุบนั ทั้ งน้ีการเลือกใชว้สัดุภายนอกตอ้งคาํนึง
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กฎหมาย ขอ้บัญญติัท้องถ่ิน และบริบทโดยรอบท่ีตั้งโครงการเพ่ือให้สามารถดาํเนินโครงการให้เหมาะสมกับบริบท

โดยรอบได ้

 

 

 
รูปที่ 2 การเขา้สาํรวจอาคารกรณีศึกษาของคณะนกัศึกษาร่วมกบัเจา้ของโครงการและทีมงานวิศวกร 

 

4.2 แนวคิดและผลงานการออกแบบ 

ผลการสาํรวจสภาพอาคารและบริบทโดยรอบของคณะนกัศึกษาร่วมกบัเจา้ของโครงการและทีมงานวศิวกรทาํให้

ทราบกรอบแนวทางในการออกแบบปรับปรุงอาคาร โดยกาํหนดใหช้ั้นล่างเป็นร้านกาแฟท่ีมีบรรยากาศเรียบง่ายการตกแต่ง

เหมือนกบัท่ีเจา้ของอาคารคุน้เคยเพ่ือใหก้ารตกแต่งบอกเล่าเร่ืองราววยัเด็ก ส่วนชั้นบนจะนาํของสะสมประเภทเทวรูปหิน

แกะสลกัมาจดัแสดงพร้อมกบัแบ่งพ้ืนท่ีสาํหรับนัง่ทานเคร่ืองด่ืมหรือนัง่ทาํงานของลูกคา้ และบริเวณพ้ืนท่ีสวนดา้นหลงั

อาคารตอ้งการปรับเปล่ียนใหเ้ป็นพ้ืนท่ีพกัผอ่นนอกอาคารในบรรยากาศสวนหลงับา้น จากรายละเอียดโครงการขา้งตน้จึง

ไดมี้การนาํเสนอแนวคิดการออกแบบปรับปรุงอาคารออกเป็น 3 ทางเลือก ประกอบดว้ย 1) แนวคิดร้านกาแฟโบราณ 2) 

แนวคิดร้านกาแฟหอศิลป์ และ 3) แนวคิดร้านกาแฟในสวน โดยทั้ง 3 แนวทางสามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 

 
 

 
รูปที่ 3 แบบทางเลือกท่ี 1 ตามแนวคิดร้านกาแฟโบราณ ผลงานของนายวาทศิลป์ นิลภกัตร์ 
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รูปที่ 4 แบบทางเลือกท่ี 2 ตามแนวคิดร้านกาแฟหอศิลป์ ผลงานของนายกมล สุขสด 

 

  
รูปที่ 5 แบบทางเลือกท่ี 3 ตามแนวคิดร้านกาแฟในสวน ผลงานของนายกิติวฒัน์ ธีระพิพฒันพงศ ์

 

4.3 การประเมินผลงานการออกแบบ 

ผลการพิจารณาประเมินผลงานการออกแบบของตวัแทนนกัศึกษา พบวา่ ทั้ง 3 แนวทางมีความน่าสนใจ แต่เม่ือ

พิจารณาขอ้ดี-ขอ้ดอ้ยของแต่ละงานแลว้ทาํให้สามารถสรุปรูปแบบการปรับปรุงอาคารท่ีเหมาะสมไดด้ว้ยการนาํขอ้ดีของ

แต่ละทางเลือกมารวมกนัเพ่ือแกไ้ขจุดบกพร่องและสามารถตอบสนองความตอ้งการรายละเอียดพ้ืนท่ีใชส้อยไดค้รบถว้น

มากยิง่ข้ึน กล่าวคือ การออกแบบปรับปรุงอาคารเป็นการฟ้ืนฟอูาคารเรือนไมท่ี้ทรุดโทรมใหก้ลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กคร้ัง 

โดยรูปลกัษณ์ภายนอกเน้นบรรยากาศความเป็นอาคารร่วมสมยัเพ่ือความสอดคลอ้งกบัอบัริบทของชุมชน ส่วนการจัด

บรรยากาศท่ีว่างภายในสอดแทรกรายละเอียดการตกแต่งแบบยอ้นยุค เพ่ือสร้างจุดขายสําหรับดึงดูดความสนใจของ

นกัท่องเท่ียวรวมทั้งผูค้นทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีสาธารณะท่ีตั้งอยูโ่ดยรอบโครงการเป็นการสร้างโอกาสในการเช่ือมโยง

กิจกรรมระหวา่งภายในและภายนอกโครงการผา่นการออกแบบสร้างสรรค ์ซ่ึงสามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 
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รูปที่ 6 สรุปแบบโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารเรือนแถวเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในยา่นชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ 

 
 

4.4 การประเมินผลวธีิการจดัการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมผา่นการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

การประเมินผลวิธีการจดัการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมผา่นการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในโดยผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทั้งในส่วนของผูล้งทุน สถาปนิก วิศวกร ตวัแทนฝ่ายการตลาด และท่ีปรึกษาดา้นการลงทุนท่ีเขา้ร่วมพิจารณา

ประเมินผลงาน สรุปไดว้า่กระบวนการเรียนการสอนของกลุ่ม Academic Studio Plus เป็นวธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาดา้นสถาปัตยกรรม โดยภาพรวมของผลงานบริการวิชาการท่ีนาํเสนอมีความน่าสนใจ

สามารถนาํไปพฒันาต่อยอดให้เกิดเป็นรูปธรรมไดต้ามวตัถุประสงค์ของเจา้ของโครงการ อย่างไรก็ตามในเน้ือหาการ

จดัการเรียนการสอนควรเพ่ิมเติมประเด็นดา้นความเป็นไปไดใ้นการลงทุนและเทคนิควิธีการก่อสร้างท่ีเหมาะสมเพ่ือให้

ผูเ้รียนตระหนักถึงปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจดาํเนินโครงการ นอกจากน้ีการฝึกให้ผูเ้รียนไดท้ดลองปฏิบติังาน

ออกแบบสถาปัตยกรรมจากโครงการจริงเป็นการเสริมสร้างทกัษะการทาํงานท่ีส่งผลต่อทศันคติการทาํงานจริงในอนาคต 

(เรวฒัน์ เรืองกิจธนวฒัน,์ 2562) 

 

5. การอภิปรายผล 

การบรูณาการงานบริการวิชาการร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาชีพสถาปัตยกรรมผ่านการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน กรณีศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารเรือนแถวเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในยา่นชุมชนเมือง

เพชรบูรณ์คร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงกระบวนการนาํบริบทดา้นวิถีชีวิตและความเป็นมาของอาคารมาประยกุตร่์วมกบัแนวคิดใน

การปรับปรุงอาคารเก่าท่ีถูกท้ิงร้าง เพ่ือปรับปรุงใหมี้รูปแบบสถาปัตยกรรม และเปล่ียนแปลงการใชท่ี้วา่งอาคารท่ีเหมาะสม
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ในการสร้างจุดเด่นเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวและผูค้นในยา่นท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ภายใตก้รอบมิติอาคารดั้งเดิมรวมทั้งขอ้จาํกดั

ทางเทคนิคต่างๆ ในกรณีน้ีแนวทางในการประยกุตป์รับเปล่ียนพ้ืนท่ีใชส้อยของอาคารให้เหมาะสมกบับริบทของชุมชน 

สามารถส่งเสริมคุณค่าของอาคารและยา่นท่ีตั้งเพ่ือสร้างแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวตามวตัถุประสงคข์องเจา้ของโครงการ  

ผลจากการดาํเนินงานท่ีกล่าวมา แสดงใหท้ราบถึงวธีิการจดัการเรียนการสอนรายวชิาออกแบบสถาปัตยกรรมผา่น

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานจริงเป็นฐานสามารถฝึกใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติังานวชิาชีพสถาปัตยกรรมในดา้นต่างๆดว้ย

ตนเองทุกขั้นตอน โดยในการปฏิบติังานจะมีการทาํงานทั้งในรูปแบบงานส่วนบุคคลและการทาํงานเป็นกลุ่มซ่ึงเป็นการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในดา้นพุทธพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัยตามหลกัการกาํหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาของบลูม 

นอกจากน้ีกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามกลไกน้ีสามารถพฒันาทกัษะและองค์ความรู้พ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการ

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามท่ีสภาสถาปนิกกาํหนดอีกดว้ย ดงันั้นขั้นตอนการวางแผนการจดัการเรียนการสอน

รูปแบบน้ีจึงมีความสําคญัท่ีสุด โดยผูส้อนตอ้งกาํหนดเป้าหมายของแผนปฏิบติังานในขั้นตอนต่างๆให้ชดัเจน และควร

อธิบายให้ผูป้ระกอบการ ผูเ้รียน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบขอ้มูลโดยทัว่ถึงกันเพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิของการบริการ

วชิาการบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกนั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

กระบวนการบรูณาการงานบริการวชิาการร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนวชิาชีพสถาปัตยกรรมผา่นการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน กรณีศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารเรือนแถวเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในยา่นชุมชน

เมืองเพชรบูรณ์สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

6.1 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการท่ีเป็นโครงการจริงในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ นาํกระบวนการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมมาฝึกปฏิบติัการจริง ซ่ึงรูปแบบผลงานท่ีนักศึกษานาํเสนอแต่ละแบบท่ีนาํเสนอมีขอ้ดี-ขอ้ดอ้ยท่ี

แตกต่างกัน หากได้รับการพฒันาเพ่ิมเติมจะมีความเป็นไปได้ในทั้ งในเชิงการก่อสร้างและการลงทุน มากข้ึน ดังนั้น

แนวทางการนาํไปประยกุตใ์ชจึ้งสรุปเลือกส่วนท่ีเป็นขอ้ดีของแต่ละแบบมาบูรณาการร่วมกนั 

6.2 จุดเด่นท่ีสําคญัของนักศึกษา คือ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบอาคารท่ีสร้างความน่าสนใจในการ

นาํเสนอ แต่จุดอ่อนท่ีสาํคญัของผลงานนกัศึกษา คือ การขาดประสบการณ์ในดา้นการเลือกใชว้สัดุ วธีิการก่อสร้าง และการ

ควบคุมงบประมาณ รวมทั้งวิธีการอธิบายเน้ือหาท่ียงัไม่กระชบั ซ่ึงขอ้เสนอแนะขา้งตน้ผูส้อนตอ้งนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของ Studio ต่อไป 

6.3 ขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียแสดงความเห็นวา่รูปแบบในจดัการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมแบบ

ใชโ้ครงการจริงเป็นฐานของกลุ่ม Academic Studio Plus เป็นแนวทางท่ีส่งเสริมทกัษะการปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรมท่ี

ชดัเจน ช่วยสร้างประสบการณ์นอกหอ้งเรียนจากการเรียนรู้ดว้ยของจริง และส่งเสริมใหน้กัศึกษาเรียนรู้วิธีการทาํงานแบบ

มืออาชีพเพ่ือใหง้านบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโครงการ  
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7. กติตกิรรมประกาศ 

ความสําเร็จของผลงานสร้างสรรค์ของคณะทาํงานโครงการ 4+1 กลุ่ม Academic Studio Plus จะไม่สามารถ

เกิดข้ึนไดห้ากไม่ไดรั้บโอกาสจากคุณเรวฒัน์ เรืองกิจธนวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารบริษทัธารทองพรอพเพอร์ต้ี 

แอนด์คอนสตรัคชั่น จาํกัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมอบทุนสนับสนุน

กิจกรรมในหมวดโครงการ 4+1 สาํนึกรักบา้นเกิด ประจาํปีงบประมาณ 2561  
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