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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา ARD2311 รายวิชา การออกแบบและวิเคราะหโครงสราง 1 (Structures Design and Analysis 1) 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษาที่ 1/2564  ปการศึกษา  2564 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   ARD 2311 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย การออกแบบและวิเคราะหโครงสราง 1 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Structures Design and Analysis 1 
 

2. จํานวนหนวยกิต     3 (2-2-5)  

       

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     3.1  หลักสูตร                     สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

     3.2  ประเภทของรายวิชา                  วิชาพ้ืนฐาน (ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิกฯ กําหนด) 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน    

     4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ภัทฐิตา พงศธนา 

      4.2  อาจารยผูสอน    อ.ภัทฐิตา พงศธนา 

                                                   

5. สถานที่ติดตอ   สาขาวิชาสถาปตยกรรม / E mail – phattita.po@ssru.ac.th 

 

6. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

     6.1 ภาคการศึกษาที่   1/2564   ชั้นปที่  2 

     6.2 จํานวนผูเรียนที่รับได             44 คน 

 

7. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)        (ไมมี) 

 

8. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)       (ไมมี) 
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9. สถานที่เรียน    วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 

10. วันที่จัดทําหรือปรับปรุง 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

         เพ่ือใหความรูความเขาใจเบื้องตนเรื่ององคประกอบและโครงสรางทางธรรมชาติ แรงกระทําตางๆ วัสดุและ
ชิ้นสวนโครงสรางอาคาร ทฤษฏีและขอพิจารณาในการออกแบบโครงสรางสถาปตยกรรมข้ันพ้ืนฐาน 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหไดเรียนรูถึงพัฒนาการของระบบโครงสรางอาคาร เทคโนโลยีที่ใชกับโครงสรางอาคารที่เปนปจจุบัน และนําไป
ประยุกตใชกับงานสถาปตยกรรมได              

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา                

        การออกแบบและวิเคราะหโครงสรางและขอตอประเภทตางๆ ในอาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ศึกษาและจําลอง

โครงสรางเพ่ือคํานวณความเคน ความเครียด แรงเฉือน การตัดโมเมนต และการรับถายแรงในโครงสรางโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร  

        Designing and analyzing structure and kinds of joint in small building to medium building and 

duplicating for calculating strength, stress, shear force, moment of shake and receiving weight inside the 

structure by using computer program.  

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 2  (ชั่วโมง) สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

 บรรยาย 30 ชั่วโมงตอภาค  

การศึกษา 

- ไมมีปฎิบัติงานในชั่วโมง  75 ชั่วโมงตอภาคการศกึษา 
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมง / สัปดาห  

 

หมวดที่ 4  การพฒันาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1   คุณธรรม จรยิธรรมที่ตองพัฒนา 

(1)  ตระหนักในคณุคาและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัยสุจรติ 

(2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและ  

        ลําดบัความสําคัญ 

(4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น   รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิศ์รีของความเปนมนุษย 

(5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

(6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบของงานออกแบบ ตอบุคคล องคกร และสังคม 

(7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

1.2   วิธีการสอน 

  (1) บรรยาย และมอบหมายงานเพ่ือปฎิบัติ ตลอดจนแนะนําการปฎิบัติตัวในการเรียนการสอนในรายวิชา 

(2) การชมเชย ยกยองพฤติกรรม การปฏิบัติในชั้นเรียนสม่ําเสมอ 

  1.3   วิธีการประเมินผล 

(1) การตรงตอเวลาของนกัศึกษาในการเขาเรียน 

(2) การสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตงานที่ใหและตรงเวลา 

(3) พฤติกรรมการเรยีน การมีวินัยและการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร 

            (4) ความรับผดิชอบตองาน 

 

2. ความรู 

2.1   ความรูท่ีตองพัฒนา 

             (1)   มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสาํคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถาปตยกรรม 

             (2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางดานสถาปตยกรรม รวมทั้งประยุกตความรู  

                              ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

             (3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมิน องคประกอบตางๆของงานดานสถาปตยกรรม 

             (4)  สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการทางดานสถาปตยกรรม เทคโนโลยีที่นํามาใช รวมทั้งการนําไปประยุกต 

             (5)  มีความรู ความเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญดานสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง 

(6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีดานการออกแบบอื่นๆ เล็งเห็นการเปลีย่นแปลง 

และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 

             (7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวร ดานสถาปตยกรรมท่ีใชงานไดจริง 

(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาสถาปตยกรรมกับความรูในศาสตรอ่ืนๆที่เก่ียวของการทดสอบมาตรฐานนีส้ามารถ

ทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในหลักสูตร         
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 2.2   วิธีการสอน 

(1) บรรยาย 

(2) อภิปราย 

(3) และการปฏิบตังิาน  

 

2.3    วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากผลการปฏิบตังิาน 

(2) การสอบ 

(3) ประเมินการเขาเรยีน และมีสวนรวม 

 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

            (1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

             (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินผล เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

            (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

             (4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานสถาปตยกรรมไดอยางเหมาะสม 

3.2   วิธีการสอน 

(1)  มอบหมายงานใหฝกปฎิบัต ิ

(2) ใหนักศึกษานำเสนอผลงาน 

(3)  แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

3.3    วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากผลการปฏิบตังิาน 

(2) ประเมินการเขาเรยีน และมีสวนรวม 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา 

             (1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือ   และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนํา 

หรือในบทบาทของผูรวมทีมทาํงาน 

             (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

            (4) มีความรับผดิชอบในการกระทาํของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

           (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอ 

เหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

            (6) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรยีนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องคุณสมบตัิตางๆ 

นี้สามารถวัดรวมกับคุณสมบติัในขอ (1), (2), และ (3) ไดในระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน 
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4.2   วิธีการสอน 

(1)  มอบหมายงานใหฝกปฎิบัต ิ

(2) ใหนักศึกษานําเสนอผลงาน 

(3)  แลกเปลีย่นความคดิเห็น อภปิรายกลุมยอย 

4.3   วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากกิจกรรมและงานที่ไดรับมอบหมายประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ทํา 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

           (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จาํเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการออกแบบ 

           (2)  สามารถแนะนําประเดน็การแกไขปญหา โดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่ 

                      เก่ียวของอยางสรางสรรค                   

           (3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ นําเสนออยางเหมาะสม 

            (4)  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

 

1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

(2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  

5.2   วิธกีารสอน 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจทําไดใน
ระหวางการสอนโดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแก ปญหา และใหนําเสนอ
แนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียนอาจมีการวิจารณ ในเชิง
วิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิง
ตัวเลขในการกําหนดรายละเอียดของโครงการปฏิบัติงานออกแบบทางสถาปตยกรรมในสถานการณเสมือน
และนําเสนอ การแกปญหาที่เหมาะสมเรียนรูเทคนิคการประยุกตใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะห และนําเสนอ
ใหสื่อสารเขาใจได 

5.3    วิธีการประเมนิผล 

         -      ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตรและสถิติ ที่เก่ียวของ 

        -       ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ

อภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน 
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หมายเหตุ 

สัญลักษณ    หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวนวาง  หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

แผนการสอน 

 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช 
ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา  

ประวัติศาสตรโครงสราง ทฤษฎี

กลศาสตร 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน อ.ภัทฐิตา พงศธนา 

2 พฤติกรรม และผลกระทบของแรง  

น้ําหนักบรรทุก โมเมนต 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฏิบัติงาน 

3 โครงสรางอาคารการถายแรง 

ชิ้นสวนโครงสราง 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฏิบัติงาน 

4 โครงสรางใตดินและเสา 4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

5 โครงสรางคาน/พ้ืน 
โครงสรางหลังคา 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

6 วัสดุโครงสรางไม/เหล็ก 4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

7 วัสดุโครงสราง คอนกรีต/คสล.  
การเสริมเหล็ก 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

8 การนําเสนอผลงาน 4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

9 สอบกลางภาค 
10 โครงถัก 2 มิติ โครงถัก 3 มิติ  

โครงขอหมุน/โครงขอแข็ง 
4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน อ.ภัทฐิตา พงศธนา 

 
11 โครงสรางผิวบาง  

โครงสรางเปลือกบาง 
โครงสรางเคเบิลรับแรงดึง 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

12 การออกแบบโครงสรางทาง
สถาปตยกรรม ขอกําหนดโครงสราง 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

13 การคํานวณการรับน้ําหนักชิ้นสวน 4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช 
ผูสอน 

โครงสราง 
14 การคํานวณการรับน้ําหนักชิ้นสวน

โครงสราง อาคารขนาดเล็ก 
4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

15 การวิเคราะหโครงสรางอาคารขนาด
เล็ก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน อ.ภัทฐิตา พงศธนา 

 
16 การนําเสนอผลงาน 4 บรรยายในชั้นเรียน 

17 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

  สอบทฤษฎีกลางภาค 9 เกณฑ   30 %  

  สอบทฤษฎีปลายภาค 17 เกณฑ   40 %  

  การเขาชั้นเรียน ทุกสัปดาห เกณฑ   10 %  

  การปฎิบัติงาน 1 - 8 และ 10 - 16 เกณฑ   20 %  

 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

1. Structural Analysis, R.C. Hibeler 
2. The Structural Basic of Architecture,  Bjorn Normann 
3. Structures,  Daniel L.Schodek -  Structures in Architecture,  Mario  Salavadori 
 

2.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

         การกอสรางอาคารขนาดใหญ รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมยั. 

 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

          - 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-     การประเมนิจากแบบสอบถามสิ่งท่ีไดรับตามวัตถุประสงครายวิชา 

-     การประเมนิโดยการสังเกตจากผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวม 

-     การประเมนิจากผลการเรียนของนักศึกษา 
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2. กลยุทธการประเมินการสอน       

-     การประเมนิการสอนอาจารยจากแบบสอบถามโดยนักศึกษา 

-     การประเมนิผลจากกรรมการ 

-     ประเมินจากรายงานการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

 

3. การปรับปรุงการสอน      

               มีการดําเนินการรวบรวมรายงานผลการดําเนินรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆและรวบรวมประเด็นปญหาตางๆ 

จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประจําปการศึกษานั้นๆ เพื่อใหอาจารยผูสอน และรับผิดชอบรายวิชานําไป

ปรับปรุงรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา กอนการเปดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

              การตรวจสอบผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน        

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     ตรวจสอบความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชาและ เนื้อหา ผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการสอน                 

       เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบร

ะหวางบุคคลและความรับผิ

ดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเ

ชิงตัวเลข 

การสือ่สาร 

และการใช 

เทคโนโลยีสารสน 

เทศเชงิตัวเลข 

การสือ่สารและการ 

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 2311 

รายวิชาการออกแบบ

และวิเคราะหโครงสราง1 

 

                   

 

 

 

     

 

 

 

 

 


