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 รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)  
รหัสวิชา ARD 1102 รายวิชา การวาดเส้นและแสดงผลงาน2 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564 

 
หมวดที1่ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   ARD 1102 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การวาดเส้นและแสดงผลงาน2 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Drawing and rendering2 

 
2. จ านวนหน่วยกิต   3(1-4-4)  
       
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1  หลักสูตร       สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
3.2 ประเภทของรายวิชา    วิชาพื้นฐาน (ตามเกณฑข์้อบังคับสภาสถาปนิกฯ ก าหนด) 

 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน    
4.1  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน   

อ.พิพัฒน์ ศกัดิ์ศิริเกษมกุล/ผศ. พิเศษ ก่อเกียรติ นิมมล/อ.สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ/ผศ.ดร สมบูรณ์ เวสน์ 

 
5.  สถานที่ติดต่อ   สาขาวิชาสถาปตัยกรรม / E – Mail pipat_122@hotmail.com / Pipat_sa@ssru.ac.th  

6. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
6.1 ภาคการศึกษาที่  2/2564  ชั้นปีที่ 1 
6.2 จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้  65 คน 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  ARD 11o1 รายวิชา การวาดเส้นและแสดงผลงาน1 

 
8. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)(ถ้ามี)  ไมม่ี 
9. สถานที่เรียน   วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
10.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที่...25.....เดอืน..ธันวาคม......พ.ศ. 2564 
 
รายละเอยีดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือใหเขาใจแนวคิด หลักทฤษฎี การวาดเสนและการลงสี น้ืาหนัก รูปทรง พื้นผิวและองคประกอบตางๆในงานสถาปตยกรรม  

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือใหมีความร ูความเขาใจในทฤษฎีและองคประกอบศิลปะการวาดภาพ การลงสี และมีทักษะในการรับร ู ความงาม ทางทัศนศิลป
สามารถน าทักษะและความรูมาประยุกตใชในการแสดงรูปแบบงานสถาปตยกรรม ผานการเขียนภาพดวยมือ  
 

 
หมวดที3่ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

 การวาดเสนและการฝกฝนเทคนิคการลงสีโดยอยูบนพื้นฐานแนวคิดหลักทฤษฎี และองคประกอบตางๆของ การวาดเสนและลงสี 
และเทคนิคที่ท าใหเกิดพ้ืนผิวชนิดตางๆ ฝกการรับรูและแสดงออกดวยเทคนิควิธีการใชเครื่องมือ และวัสดุในลักษณะตางๆ เรียนรูเก่ืยวกับการ
รับรู และการแสดงออกในแงความคิดสรางสรรคท่ืกวางข้ืน เพื่อให สามารถน าความร ูเหลานั้นไปประยุกตใชเปนพื้นฐานของการออกแบบ
งานสถาปตยกรรมและงานออกแบบภายใน ตอไป  

Drawing and practicing painting based on thoughts theory and elements of drawing and painting, and the 
technique which creates surfaces, practicing perception and expression with the technique of using equipment and 
materials in various ways, learning more about perception and expression in the meaning of creativity for being able to 
bring this knowledge to apply as the basic design of architectural design and interior design.  
 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย 15 ชั่วโมงต่อภาค  
การศึกษา ตามเนื้อหาแต่ละ
ครั้งของการสอน 

- ฝึกปฏิบัติงาน 60ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา จะปฎิบัติงานภายใน
ห้องเรียน 

 การศึกษาค้นคว้าและจัดท า
รายงานประกอบ และน ามาเสนอ
หน้าห้อง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  1 ชัว่โมง / สัปดาห์) 
 อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรกึษาเปน็รายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 
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 3.1 ปรึกษาดว้ยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้องพักอาจารย์ ที่ท าการวทิยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 47 
วิทยาลัยสถาปตัยกรรมศาสตร ์
 3.2 ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข    092-092-6531 
 3.3 ปรึกษาผ่านจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (E-Mail)    Pipat_sa@ssru.ac.th  

 3.4 ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)  Line ID: P.s.Taeh 
 3.5 ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)  http://www.teacher.ssru.ac.th/pipat_sa 
 

หมวดที4่การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

    (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 
 (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
 (4)  เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
  (6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากใชอ้อกแบบต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
  (7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
1.2   วิธกีารสอน 

(1) ก าหนดให้มวีัฒนธรรมองคก์ร การมีส่วนร่วมในก าหนดกติการว่มกัน เพือ่เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแตง่กายที่เป็นไปตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศกึษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกใหรู้้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชกิกลุ่ม มีความซือ่สัตย์โดยต้อง
ไม่กระท าการทุจริต ในการสอบ หรือคัดลอกลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารยผ์ู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชา มีการสอนเนื้อหาจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมกีารจดักิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
1.3    วธิีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 

(2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3)  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ความรู ้
2.1   ความรู้ที่ต้องพฒันา 
 (1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎทีี่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางด้านสถาปัตยกรรม รวมทัง้ประยุกต์ความรู ้ทักษะ 

และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปญัหา 
 (3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรงุและ/หรอืประเมิน องค์ประกอบต่างๆ ของงานด้านสถาปัตยกรรม 
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 (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการทางด้านสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีที่น ามาใช้ รวมทั้งการน าไป
ประยุกต ์

  (5)  มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญด้านสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  (6)  มีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีด้านการออกแบบอื่นๆ เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
  (7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยกุต์ซอฟต์แวร์ ด้านสถาปัตยกรรมที่ใชง้านได้จริง 
 (8)  สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง การทดสอบมาตรฐาน
นี้สามารถท าไดโ้ดยการทดสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร          

 
2.2   วิธกีารสอน 

(1) กลยุทธ์วิธีการสอนที่ยดึผู้เรียนเป็นส าคัญ(Student-centered) โดยใช้วิธีการการสอนในหลากหลายรูปแบบ 
โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใ์ช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจรงิ ทัน ต่อการเปลีย่นแปลงขององค์ความรู้ที่เป็น
ทั้งศาสตร์ และศิลป์ และการเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวชิานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจดัให้มกีารเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศกึษาดงูาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณจ์ากองคก์รวิชาชพี มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝกึปฏิบัติงาน วิชาชีพในสถานประกอบการ 
2.3    วธิีการประเมินผล 

(1) การประเมินจากการถาม-ตอบในชั้นเรียน 
(2)  ประเมินจากบททดสอบย่อยประจ าเนื้อหาในบท 
(3)  ประเมินจากการสอบกลางภาคหรือปลายภาค 
(4)  ประเมินจากผลงานที่ปฏิบตัิ 
(5)  ประเมินจากรายงานการคน้คว้า หรือน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6)  ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบที่ให้นกัศึกษาฝึกงาน 
 

3.ทักษะทางปญัญา 
3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (1)  คิดอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 (2)  สามารถสบืค้น ตีความ และประเมินผล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
 (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 
3.2   วิธกีารสอน 

(1) มุ่งเน้นให้เกิดการน าไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติจริง ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เนน้กระบวนการคดิ
วิเคราะห์ และการแก้ไขปญัหาโดยใช้ปัญญาและหลักฐานเชิงประจักษ์ พยายามชี้ ให้เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างทฤษฎีกับสิง่
ต่าง ๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายในการสร้างกระบวนการเรียนรูท้างปัญญา เกดิความเข้าใจและไตร่ตรอง ทบทวน มี
กระบวนการในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ เข้าใจอย่างแท้จริงในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมทีักษะ
ความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง ทัง้ในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้าน
ต่าง 
3.3    วธิีการประเมินผล 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๕ 
รายวิชา ARD1102  วาดเส้นและแสดงผลงาน2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา 

(1) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา นี้สามารถท าได้โดยการใช้บททดสอบ ที่ให้นกัศกึษา
แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการ ประยุกต์ความรู้ที่เรยีนมา นอกจากนี้ในภาคปฏิบัติ 
ก็ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนกัศึกษา เช่น ประเมนิจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน การ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ถึงกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสรุปผลในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม เป็น
ต้น 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือ   และอ านวยความสะดวกแกก่ารแก้ปัญหาสถานการณต์่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาท

ของผู้น า หรือในบทบาทของผูร้่วมทีมท างาน 
 (3)  สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นทีเ่หมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5)  สามารถเปน็ผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่างๆ นี้สามารถ

วัดร่วมกับคุณสมบัติในขอ้ (1), (2), และ (3) ไดใ้นระหว่างการท ากิจกรรรมร่วมกัน 
 
4.2   วิธกีารสอน 

(1) มอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัต ิ
(2)  ให้นกัศึกษาน าเสนอผลงาน 
(3)  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายกลุ่มย่อย 
 
(4)  วิธีการประเมินผล 

4.3    วธิีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษา ในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจาก

พฤตกิรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์และการใช้
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 (2)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกตต์อ่

ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปล่าและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง

เหมาะสม 
 (4)  สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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5.2   วิธกีารสอน 
(1) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์และการสื่อสารนี้อาจท าไดใ้นระหว่าง

การสอนโดยอาจให้นกัศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผล
การวเิคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียนอาจมกีารวจิารณ์ ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนกัศึกษา จัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลขในการก าหนดรายละเอียดของโครงการปฏิบัติงาน
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมในสถานการณ์เสมือนและน าเสนอ การแก้ปญัหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ และน าเสนอให้สื่อสารเข้าใจได้ 
5.3    วธิีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมอืทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณติศาสตร์
และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง 

(2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือตา่งๆ การอภิปราย 
กรณีศกึษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

6. ด้านอืน่ๆ 
(1) ……………………………………………………………………..………………………………… 
(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(5)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 
หมายเหต ุ

สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
หมวดที5่แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา 4  บรรยายด้วย powerpoint   อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล 
 
 ผศ.พิเศษ ก่อเกียรติ นิมมล 
                                        
อ.สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ 
 

2 ทฤษฎีการวาดภาพสีน้ า 5  บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัติใน studio 

3 เทคนิควิธีการเขียนสีน้ า 5  บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัติใน studio 

4 การวาดหุ่นนิ่ง 5  บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัติใน studio 

5 การวาดใบหน้าคน 5  บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัติใน studio 

6 วาดอิริยาบทคน 5  บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัตินอกสถานที่ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

7 วาดต้นไม้ไหญ่ 5  บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัตินอกสถานที่ ผศ. ดร.สมบูรณ์ เวสน์ 

8 วาดภาพยานพาหนะ 5  บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัตินอกสถานที  

9 สอบกลางภาค 

10 วาดภาพมุมหนึ่งภายในบ้าน 5 บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัตินอกสถานที่  

11 วาดภาพสถาปัตยกรรม(เลียนแบบ) 5  บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัตินอกสถานที่ 
บูรณาการกิจกรรมเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

12 วาดภาพชุมชนสวนอ้อย 5  บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัตินอกสถานที่ 

13 วาดอาคารพาณชิย์ขนาดเล็ก 5  บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัตินอกสถานที่ 

14 วาดภาพสีน้ าศาลากลางน้ า 5  บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัตินอกสถานที่ 

15 วาดภาพสีน้ืางานสถาปตยกรรม 
อนุรักษ พระที่นั่ง หรือ พระ
ต าหนัก 

5 บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัตินอกสถานที่ 

16 วาดภาพย่านการค้าขนาดใหญ่ 5  บรรยาย / Power Point / DVD และปฏิบัตินอกสถานที่ 

17 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
  สอบทฤษฎีกลางภาค 9 เกณฑ์   20 %  
  สอบทฤษฎีปลายภาค 17 เกณฑ์   20 %  
  การเข้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห ์ เกณฑ์   10 %  
  ทดสอบย่อย และการน าเสนอรายงาน 1 – 8 และ 10 -

16 
เกณฑ์   50 %  

 
 
 

หมวดที6่ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

1.   Edward Allen, Fundamentals of Building Construction. 
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2.   รัตนา พงษธา, เขียนแบบช่างก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล. 
3.   พงษ์ จุลเสนีย.์,ผศ. หลักการเขียนแบบเบื้องต้น. กรุงเทพ : สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2537. 
4.   เฉลิม รัตนทัศนีย์. ศาสตราจารย์, การเขียนแบบสถาปัตยกรรม. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. 

5.  Ching, Francis D.K. Architectural Graphics. New York : John Wiley & Sons, 2003.   

6.  Shen, Janet. Sketching and Rendering for Design Presentations. New York : Van Nostrand, 1992.   

7. Albert Lorenz. Architectural Illustration Inside and Out. New York : Watson - Guptill, 1988.   

8. Francis D.K. CHing . Drawing :a creative process . USA : John Wiley & Sons,1990.   

2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 1)  Edward Allen, Fundamentals of Building Construction 

 2)  รัตนา พงษธา, เขียนแบบช่างก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล. 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 1)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หมวดที7่ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-     การประเมินจากแบบสอบถามสิ่งที่ได้รับตามวัตถุประสงค์รายวิชา 
-     การประเมินโดยการสงัเกตจากผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวม 
-     การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 

2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

-     การประเมินการสอนอาจารย์จากแบบสอบถามโดยนักศึกษา 
-     การประเมินผลจากกรรมการ 
-     ประเมินจากรายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  

      การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 
  มีการด าเนินการรวบรวมรายงานผลการด าเนินรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ และรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ จัดประชุม
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษานั้นๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน และรับผิดชอบรายวิชาน าไปปรับปรุงรายวิชา 
และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ก่อนการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา ARD1102  วาดเส้นและแสดงผลงาน2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา 

  การตรวจสอบผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 ตรวจสอบความสอดคล้องของค าอธิบายรายวิชาและ เนื้อหา ผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปรียบเทียบ
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๐ 

รายวิชา ARD1602  การวาดเสน้และแสดงผลงาน2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วทิยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2 

รายวชิา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใชเทค 

โนโลยีสารสนเทศ 

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 ARD1602 ชื่อ
วิชา การวาดเสน และแสดง 
ผลงาน 2 

Drawing and Rendering 1 

    


     


      


      


      


  

 ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


