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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา  ARD 2303  การกอสรางและวัสดุในงานสถาปตยกรรม 3  

 Construction and Material in Architecture 3  

สาขาวิชาสถาปตยกรรม วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษาที่  2/2564  ปการศึกษา  2564 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   ARD 2303   

ชื่อรายวิชาภาษาไทย การกอสรางและวัสดุในงานสถาปตยกรรม 3 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Construction and Material in Architecture 3 

 

2. จํานวนหนวยกิต                            3 (3-0-6)        

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     3.1  หลักสูตร                     สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

     3.2  ประเภทของรายวิชา                  วิชาพ้ืนฐาน (ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิกฯ กําหนด) 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน    

 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ. สุริยันต จันทรสวาง 

อ. วิทวัส วรรณบูลย 

      อ. สวลักษณ เชื้อสุวรรณ 

อ. ภัทฐิตา พงศธนา 

อ. นิพนธ กลิ่นวิชิต 

                                      

5. สถานที่ติดตอ   สาขาวิชาสถาปตยกรรม / E mail – infine3@gmail.com 

6. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

     6.1 ภาคการศึกษาที่   2/2564   ชั้นปที่  2 

     6.2 จํานวนผูเรียนที่รับได             46  คน 

7. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)        ARD 2302 การกอสรางและวัสดุในงานสถาปตยกรรม 2 
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8. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)       (ไมมี) 

9. สถานที่เรียน               วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10. วันที่จัดทําหรือปรับปรุง             วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือทราบวัสดุกอสรางคุณสมบัติและการเลือกใชวัสดุหลักทั้งทางดานคุณลักษณะ ขนาดและน้ําหนัก ความ คงทน 

การติดตั้ง กรรมวิธีและอุปกรณที่ใชในการกอสราง การทดสอบวัสดุ การปองกัน บํารุงรักษาโครงสรางเหล็ก 

2) ฝกทักษะการใชสัญลักษณ เสนและการแสดงแบบ รูปรายละเอียดเพื่อการกอสรางตามมาตรฐานการเขียนแบบ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

         -   เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในโครงสรางเหล็ก การเขียนแบบตลอดจนการฝกทําหุนจําลอง 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

งานโครงสรางเหล็กตั้งแตอดีตจนปจจุบัน เทคโนโลยีการกอสรางเก่ียวกับโครงสรางเหล็กและการเตรียมพื้นที่อาคาร 

สําหรับงานระบบในอาคารขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง  โดยผานการเขียนแบบอาคารในระบบที่เปนที่ยอมรับในสากล  การทํา

หุนจําลองรายละเอียดเฉพาะสวนอาคาร 

Steel structure work from the pass to the present, construction technology about steel structure,  

construction in industrial system and practicing a building area for system work in small building to 

medium building through drawing building plan in the acceptable universal system in making specific part 

of building model 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสรมิ 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

บรรยาย 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา - ปฎิบัติงานในหองเรียน 45 ชั่วโมง การศกึษาคนควาและจัดทาํรายงานประกอบ 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

         อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมง / สัปดาห  

3.1. ปรึกษาดวยตัวเองที่หองพักอาจารยผูสอน      ชั้น 4 อาคาร 47 วิทยาลัยสถาปตกรรมศาสตร  

3.2. ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทํางาน/มือถือ หมายเลข 0890667087 

3.3.  ปรึกษาผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail) suriyan.ch@ssru.ac.th 
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หมวดที่ 4  การพฒันาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

(2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและ  

      ลําดับความสําคัญ 

(4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี 

                                     ของความเปนมนุษย 

(5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตางๆ ขององคกรและสังคม 

(6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบของงานออกแบบ ตอบุคคล องคกร และสังคม 

(7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

1.2   วิธีการสอน 

  (1) บรรยาย และมอบหมายงานเพ่ือปฎิบัติ ตลอดจนแนะนําการปฎิบัติตัวในการเรียนการสอนในรายวิชา 

(2) การชมเชย ยกยองพฤติกรรม การปฏิบัติในชั้นเรียนสม่ําเสมอ 

  1.3   วิธีการประเมินผล 

(1) การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียน 

(2) การสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตงานที่ใหและตรงเวลา 

(3) พฤติกรรมการเรียน การมีวินัยและการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร 

          (4) ความรับผิดชอบตองาน 

2. ความรู 

2.1   ความรูที่ตองพัฒนา 

             (1)   มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถาปตยกรรม 

             (2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางดานสถาปตยกรรม รวมทั้งประยุกตความรู  

                           ทกัษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

             (3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมิน องคประกอบตางๆของงานดานสถาปตยกรรม 

             (4)  สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการทางดานสถาปตยกรรม เทคโนโลยีที่นํามาใช  

                          รวมทั้งการนําไปประยุกต 

             (5)  มีความรู ความเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญดานสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง 

             (6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีดานการออกแบบอื่นๆ  

                          เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 

             (7) มปีระสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวร ดานสถาปตยกรรมท่ีใชงานไดจริง 
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             (8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาสถาปตยกรรมกับความรูในศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของการทดสอบ

มาตรฐานนี้สามารถทาํไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในหลักสูตร         

         2.2   วิธีการสอน 

     (1) บรรยาย 

     (2) อภิปราย 

     (3) และการปฏิบัติงาน  

         2.3   วิธีการประเมินผล 

     (1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 

     (2) การสอบ 

     (3) ประเมินการเขาเรียน และมีสวนรวม 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

            (1) คดิอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

            (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมนิผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

            (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

            (4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานสถาปตยกรรมไดอยางเหมาะสม 

3.2   วิธีการสอน 

(1)  มอบหมายงานใหฝกปฎิบัติ 

(2) ใหนักศึกษานําเสนอผลงาน 

(3)  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.3    วิธีการประเมนิผล 

(1) ประเมนิจากผลการปฏิบัติงาน 

(2) ประเมนิการเขาเรียน และมีสวนรวม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

             (1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

                           อยางมีประสิทธิภาพ 

            (2)  สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมทั้ง 

                           ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

             (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

            (4) มคีวามรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
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           (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน 

                         อยางพอ เหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

            (6) มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องคุณสมบัติตางๆ นี้ 

                          สามารถวัดรวมกับคุณสมบัติในขอ (1), (2), และ (3) ไดในระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน 

4.2   วิธีการสอน 

(1)  มอบหมายงานใหฝกปฎิบัติ 

(2) ใหนักศึกษานําเสนอผลงาน 

(3)  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายกลุมยอย 

4.3   วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมนิจากกิจกรรมและงานที่ไดรับมอบหมายประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ทํา 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

           (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีทางการออกแบบ 

           (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหโดยใชสารสนเทศทางคณติศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ 

                         ปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค                   

           (3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ  

                          นําเสนออยางเหมาะสม 

            (4)  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

          5.2   วิธีการสอน 

         (1)  ฝกใหมีการนําเสนอ การสื่อสารแสดงถึงแนวความคดิ จินตนาการดวยภาพ 

         (2)  ฝกใหมีการจัดระบบความคิด การวิเคราะหดวยสื่อสัญลักษณ หรือภาพประกอบคาํอธิบายท่ีกระชับ         

              เขาใจงายดวยอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการนําเสนอ 

5.3    วิธีการประเมนิผล 

(1)  ประเมินจากการสื่อสารแนวความคิด วิธีการนําเสนอผลงานใหเกิดความเขาใจดวยการแสดงภาพ 

(2)  ประเมินการเขาเรียน และมีสวนรวม 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ    หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวนวาง  หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 



มคอ.  

หลักสูตรระดบัปรญิญา  ✓ ตรี   โท  เอก 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช 
ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา  3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรยีน 

อ.สุริยันต จันทรสวาง 

อ.สวลักษณ เช้ือสุวรรณ 

อ.นิพนธ กลิ่นวิชิต 

 

2 วัสดุกับงานสถาปตยกรรม 3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรยีน 

3 คุณสมบัติวัสดุอาคาร : เหล็กและผลิตภัณฑ

จากเหล็ก ความรูเบื้องตนเรื่องวัสดุกอสราง

เหล็ก 

3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรยีน 

4 คุณสมบัติและการใชงานการโครงสรางเหล็ก 

 

3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรยีน 

5 รูปแบบของอาคารโครงหสรางเหล็ก 3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรยีน 

6 เทคโนโลยีการกอสราง 3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรยีน 

7 การประยุกตใชโครงสรางเหล็ก 1 3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรยีน 

8 การประยุกตใชโครงสรางเหล็ก 2 3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรยีน 

 

9 สอบกลางภาค 

10 โครงสรางอาคาร 1 3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรยีน 

 



มคอ.  

หลักสูตรระดบัปรญิญา  ✓ ตรี   โท  เอก 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช 
ผูสอน 

11 โครงสรางอาคาร 2 3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรยีน 

12 รายละเอียดสวนเช่ือมตอ 3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรยีน 

13  

วัสดุระบบอุปกรณอาคารเบื้องตน 1 

3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรยีน 

14  

วัสดุระบบอุปกรณอาคารเบื้องตน 2 

3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรยีน 

15  

หุนจําลองอาคาร 

3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานทําหุนจําลองภายในช้ันเรียน 

16  

หุนจําลองรายละเอียดอาคาร 

3  บรรยายดวย powerpoint และรายงาน

งานในชั้นเรียน/ อภิปรายความรูที่ไดรับ/

ปฎิบัติงานทําหุนจําลองภายในช้ันเรียน 

17 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหทีป่ระเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

 สอบทฤษฎีกลางภาค 9 เกณฑ   10 % 

 สอบทฤษฎีปลายภาค 17 เกณฑ   20 % 

 การเขาชั้นเรียน ทุกสัปดาห เกณฑ   10 % 

 การปฎิบัติงานในชั้นเรียนและงานหุนจําลอง 1 - 8 และ 10 - 16 เกณฑ   60 % 

 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

1) Edward Allen, Fundamentals of Building Construction. 

2) การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก,ศริิชัย ตันรัตนวงศ  



มคอ.  

หลักสูตรระดบัปรญิญา  ✓ ตรี   โท  เอก 
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3) กลศาสตรวิศวกรรม วีระศักดิ์ กรับวิเชียร และคณะ  

4) ระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม ชลธี อิ่มอุดม  

5) การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก. สมศกัคิ์ คําปลิว 

6) วัสดุกําลัง, สิริศกัดิ์ ปโยธรสิริ 2539. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

-  รัตนา พงษธา, เขียนแบบชางกอสราง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

           - http://planning.pn.psu.ac.th/town_plan/procedure/docs_procedure/900_1310648153.pdf 

 -  http://www.tatc.ac.th/files/10020216161146_11060716160614.pdf 

-  https://somchaimom.wordpress.com 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก 

 นักศึกษาไดดังนี้ 

- การมีสวนรวมระหวางผูสอนและผูเรียน สอมถามและโตตอบ 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน       

การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ ดังนี้ 

- ผลการสอบกลางภาค และปลายภาค 

- ผลการปฎิบัติงาน ในหองเรียนและการปฎิบัติงานนอกสถานที่ 

- การสังเกตการณ จากคณาจารยผูสอน 

3. การปรับปรุงการสอน      

               - 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

                 กระบวนการที่ใชในการทวนสอบพิจารณาจากคะแนนขอสอบ โดยจะมกีารเลือกสุมนักศึกษา มีการทดสอบถึง

ความรูที่ไดเรียน  และมีการมอบหมายงานเพิ่ม เพื่อใหโอกาสผูเรียนที่ตองปรับปรุง 

        

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

            ตรวจสอบความสอดคลองของคาํอธิบายรายวิชา  เนื้อหาการเรียน และพฤติกรรมของผูเรียน และผูสอน 

รวมทั้งผลการประเมินจากขอ 1 และ 2  มาทบทวนเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหไดผลดียิ่งข้ึน



มคอ.  

หลกัสตูรระดบัปรญิญา  ✓  ตร ี  โท  เอก 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง 

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขการ 

สื่อสาร และการ

เทคโนโลยีสาร 

สนเทศเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ 

ใชเทคโนโลยีสาร 

สนเทศ 

        ความรับผิดชอบหลัก                                                         ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาพื้นฐาน 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

รหัสวิชา   ARD 2703   

ชื่อวิชา  การกอสราง

และวัสดุในงาน

สถาปตยกรรม 3 

(Construction and 

Material in 

Architecture 3) 

                             

 


