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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชาARD 3704 การกอสรางและวัสดุในงานสถาปตยกรรม 4  

(Construction and Material in Architecture 4 ) 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม วิทยาลัยสถาปตยกรรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษาที่  1/2564  ปการศึกษา  2564 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   ARD 3704 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย การกอสรางและวัสดุในงานสถาปตยกรรม 4 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Construction and Material in Architecture 4 
2. จํานวนหนวยกิต     3 ( 1-4-4)  

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     3.1  หลักสูตร                     สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

     3.2  ประเภทของรายวิชา                  วิชาพ้ืนฐาน (ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิกฯ กําหนด) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน    

     4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.สุรยิันต จันทรสวาง 

     4.2  อาจารยสอน   อ.ภัทฐิตา พงศธนา 

     อ.วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์                                                           

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

6. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

     6.1 ภาคการศึกษาที่   1/2564   ชั้นปที่  3 

     6.2 จํานวนผูเรียนที่รับได             46 คน 

 

7. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)        ARD 2703 

8. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)       (ไมมี) 

9. สถานที่เรียน    อาคาร 47 วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10. วันที่จัดทําหรือปรับปรุง  วันที่ 25 ธันวาคม  พ.ศ. 2563  
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือทราบวัสดุกอสรางคณุสมบัติและการเลือกใชวัสดุหลักทั้งทางดานคุณลักษณะ ขนาดและน้ําหนัก ความคงทน 

    การติดตั้ง กรรมวิธีและอุปกรณท่ีใชในการกอสราง การทดสอบวัสดุ การปองกัน บํารุงรักษาโครงสรางสําหรับอาคาร   

    ขนาดใหญ และอาคารสูง ตลอดจนฝกทักษะการใชสัญลักษณ เสนและการแสดงแบบ รูปรายละเอียดเพ่ือการกอสราง 

    ตามมาตรฐานการเขียนแบบ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหไดเรียนรูถึงพัฒนาการของระบบอาคารขนาดใหญ และอาคารสูง เทคโนโลยีที่ใชกับระบบอาคารที่เปน

ปจจุบัน และนําไปประยุกตใชกับงานสถาปตยกรรมได              

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

  งานโครงสรางและเทคโนโลยีการกอสรางเก่ียวกับโครงสรางชวงกวาง โครงสรางชวงยาว โครงสรางอาคารสูง โดย

ผานการเขียนแบบอาคารและรายละเอียดโครงสรางในระบบที่เปนที่ยอมรับในสากลการศึกษาและวิเคราะหโครงสรางโดย

การจําลองโครงสรางดวยคอมพิวเตอร  

 Structure work and construction technology about width structure, length structure, high building 

structure through drawing building plan in the acceptable universal system and analyzing the structure 

by duplicating it with computer.  

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 1  (ชั่วโมง) สอนเสรมิ 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

บรรยาย 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา - ไมมีปฎิบัตงิานในชั่วโมง 75 ชั่วโมงตอภาคการศกึษา 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

    อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมง / สัปดาห  
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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   รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี 

     ของความเปนมนุษย 

(5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตางๆ ขององคกรและสังคม 

(6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบของงานออกแบบ ตอบุคคล องคกร และสังคม 

(7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

1.2   วิธีการสอน 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร การมีสวนรวมในกําหนดกติการวมกัน เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย 

เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ

โดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทํา

การทุจริต ในการสอบ หรือคัดลอกลอกผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชา มีการสอนเนื้อหาจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม   

1.3   วิธีการประเมินผล 

            -  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

                          และ การรวมกิจกรรม 

              -   ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

              -   ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

              -   ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2. ความรู 

2.1   ความรูที่ตองพัฒนา 

             (1)   มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถาปตยกรรม 

             (2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางดานสถาปตยกรรม รวมทั้งประยุกตความรู  

                          ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

             (3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมิน องคประกอบตางๆของงานดานสถาปตยกรรม 
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             (4)  สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการทางดานสถาปตยกรรม เทคโนโลยีที่นํามาใช 

                          รวมทั้งการนําไปประยุกต 

             (5)  มีความรู ความเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญดานสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง 

             (6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีดานการออกแบบอื่นๆ 

                          เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 

             (7) มปีระสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวร ดานสถาปตยกรรมท่ีใชงานไดจริง 

             (8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาสถาปตยกรรมกับความรูในศาสตรอื่นๆที่เก่ียวของ การทดสอบ 

                         มาตราฐานนี้สามารถทาํไดโดยการทกสอบของแตละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะที่ศึกษาอยูในหลักสูตร          

2.2   วิธีการสอน 

กลยุทธิ์วิธีการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ(Student-centered) โดยใชวิธีการการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดย

เนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฎิบัติในสภาพแวดลอมจริง ทัน ตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรูที่เปนทั้ง

ศาสตร และศิลป และการเปลี่ยนทางดานเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา

สาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณจากองคกรวิชาชีพ มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝกปฏิบัติงาน วิชาชีพในสถานประกอบการ 

2.3    วิธีการประเมนิผล 

-     การประเมนิจากการถาม-ตอบในชั้นเรียน 

-     ประเมินจากบททดสอบยอยประจําเนื้อหาในบท 

-     ประเมินจากการสอบกลางภาคหรือปลายภาค 

-     ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัต ิ

-     ประเมินจากรายงานการคนควา หรือนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

-     ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูประกอบที่ใหนักศึกษาฝกงาน 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

            (1) คดิอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

            (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมนิผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

            (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

            (4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานสถาปตยกรรมไดอยางเหมาะสม 

3.2   วิธีการสอน 

มุงเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติจริง ดวยกระบวนการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 

และการแกไขปญหาโดยใชปญญาและหลักฐานเชิงประจักษ พยายามชี้ ใหเห็นความสัมพันธ ระหวางทฤษฎีกับสิ่งตาง ๆ ใน

ธรรมชาติ เพ่ือใหงายในการสรางกระบวนการเรียนรูทางปญญา เกิดความเขาใจและไตรตรอง ทบทวน มีกระบวนการในการ
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เรียนรูสิ่งใหมได เขาใจอยางแทจริงในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควา

ดวยตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง 

3.3    วิธีการประเมนิผล 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา นี้สามารถทําไดโดยการใชบททดสอบ ที่ใหนักศึกษา

แกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการ ประยุกตความรูที่เรียนมา นอกจากนี้ในภาคปฏิบัติ 

ก็ประเมนิตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทด 

สอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ ถึงกระบวนการคดิ วิเคราะห และสรุปผลในการออกแบบทางสถาปตยกรรม เปนตน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

             (1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนา 

                           ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

            (2)   สามารถใหความชวยเหลือ   และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ 

                            ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

            (3)   สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

            (4)   มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

           (5)   สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม 

                           พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอ เหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

            (6)   มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องคณุสมบัติตางๆ 

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

4.2   วิธีการสอน 

           -  มอบหมายงานใหฝกปฎิบัติ 

-  ใหนักศึกษานําเสนอผลงาน 

-  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายกลุมยอย 

         -  วิธีการประเมนิผล 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

           (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีทางการออกแบบ 

           (2)  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหา โดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต 

                          ตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค              

           (3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ 

                           อยางเหมาะสม  
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            (4)  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

5.2   วิธีการสอน 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจทําไดในระหวางการสอน

โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหาวิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการ

วิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียนอาจมีการวิจารณ ในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา จัด

กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิงตัวเลขในการกําหนดรายละเอียดของโครงการปฏิบัติงาน

ออกแบบทางสถาปตยกรรมในสถานการณเสมือนและนําเสนอ การแกปญหาที่เหมาะสมเรียนรูเทคนิคการประยุกตใช

คอมพิวเตอรในการวิเคราะห และนําเสนอใหสื่อสารเขาใจได 

5.3    วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและ

สถิติ ที่เก่ียวของ 

- ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณศีกึษา 

ตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ    หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวนวาง  หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

แผนการสอน 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช 
ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา 1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม  

google class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 

อ.สุริยันต จันทรสวาง 

อ.สวลักษณ เช้ือสุวรรณ  

อ.วิจิตร ศิลาวเิศษฤทธ์ิ 

2 ความรูทั่วไปของการกอสราง 

อาคารขนาดใหญ 

1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม 

 google class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 

3 ความรูทั่วไปของการกอสราง

อาคารสูง 

1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม  

google class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 

4 Long Span Structure 1  

( In Concrete ) 

1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม  

google class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 

5 Long Span Structure 2 

( In Steel ) 

1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม  

google class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช 
ผูสอน 

6 Cladding system 1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม  

google class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 

7 Curtain wall 1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม  

google class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 

8 โครงหลังคาและวัสดุมุง  

( Truss ) 

1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม  

google class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 

 

9 สอบกลางภาค 

10 ชิ้นสวนอาคารสําเร็จรูป 1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม  

google class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 

 

11 วัสดุอาคารและรอยตอ 

 

1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม  

google class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 



มคอ.  

หลักสูตรระดบัปรญิญา  ✓ ตรี   โท  เอก 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช 
ผูสอน 

12 ระบบ  Prefabrication 

system 

1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม  

google class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 

13 Precast Concrete 1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม google 

class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 

14 ระบบสุขาภิบาลและการตดิตั้ง 

ระบายระบายน้าํ   

สุขาภิบาลน้ําใช 

ระบบลิฟต 

1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม  

google class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 

15 ระบบปองกันอัคคีภัยในอาคาร

ขนาดใหญ และอาคารสูง 

1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม google 

class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 

16 สรุป 1 บรรยายออนไลนดวยโปรแกรม google meet จํานวน 1.30 

ชม.โดยการใชสื่อการสอน PowerPoint  

การทําแบบทบทวนการฟงบรรยายโดยโปรแกรม  

google class roomจํานวน 30 นาที 

การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

การเรยีนภาคปฏิบัติโดยการปฎิบติังานในพ้ืนที่ของนักศึกษา 

17 สอบปลายภาค 

 

 



มคอ.  

หลักสูตรระดบัปรญิญา  ✓ ตรี   โท  เอก 

 

รายวิชา  ARD 3704 การกอสรางและวสัดุในงานสถาปตยกรรม 4 (Construction and Material in Architecture 4 ) 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา                                                                                                                                

หนา | 10 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหทีป่ระเมิน สัดสวนของการประเมินผล 

  สอบทฤษฎกีลางภาค 9 เกณฑ   10 %  

  สอบทฤษฎีปลายภาค 17 เกณฑ   20 %  

  การเขาชั้นเรียน ทุกสัปดาห เกณฑ   10 %  

  การปฎิบัติงาน 1 - 8 และ 10 - 16 เกณฑ   60 %  

 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

1) Edward Allen, Fundamentals of Building Construction. 

2) การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก,ศริิชัย ตันรัตนวงศ  

3) กลศาสตรวิศวกรรม วีระศักดิ์ กรับวิเชียร และคณะ  

4) ระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม ชลธี อิ่มอุดม  

2.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

         รัตนา พงษธา, เขียนแบบชางกอสราง. กรุงเทพมหานคร : 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

          - 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-     การประเมนิจากแบบสอบถามสิ่งท่ีไดรับตามวัตถุประสงครายวิชา 

-     การประเมนิโดยการสังเกตจากผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวม 

-     การประเมนิจากผลการเรียนของนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน       

-     การประเมนิการสอนอาจารยจากแบบสอบถามโดยนักศึกษา 

-     การประเมนิผลจากกรรมการ 

-     ประเมินจากรายงานการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน      

               มีการดําเนินการรวบรวมรายงานผลการดําเนินรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆและรวบรวมประเด็นปญหาตางๆ 

จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประจําปการศึกษานั้นๆ เพื่อใหอาจารยผูสอน และรับผิดชอบรายวิชานําไป

ปรับปรุงรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา กอนการเปดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป 



มคอ.  

หลักสูตรระดบัปรญิญา  ✓ ตรี   โท  เอก 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

              การตรวจสอบผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน        

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     ตรวจสอบความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชาและ เนื้อหา ผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการสอน                 

       เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน



มคอ.  

หลกัสตูรระดบัปรญิญา  ✓  ตร ี  โท  เอก 
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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   ARD3704  

การกอสรางและวัสดุในงาน

สถาปตยกรรม 4  

                             

 

 

 


