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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา  ARD 3601  สถาปัตยกรรมไทย Thai Architecture    

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษาที่  1/2564  ปีการศึกษา  2564 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   ARD 3601 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย สถาปัตยกรรมไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Thai Architecture    
 
2. จำนวนหน่วยกิต                            3 (2-2-5)   
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     3.1  หลักสูตร                     สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
     3.2  ประเภทของรายวิชา                  วชิาพ้ืนฐาน (ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนด) 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
     4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ. สุริยันต์ จันทร์สว่าง           
5. สถานที่ติดต่อ   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม / E mail – infine3@gmail.com 
 
6. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
     6.1 ภาคการศึกษาท่ี   1/2564   ชั้นปีที่  3 
     6.2 จำนวนผู้เรียนที่รับได้             .........  คน 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)        (ไมม่ี)   
 
8. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)       (ไม่มี) 
9. สถานที่เรียน   อาคาร 47 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที่ 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          เพ่ือเป็นพื้นฐานให้นักศึกษามีความเข้าใจในงานสถาปัตยกรรมไทยในทุกๆด้าน สมัยของสถาปัตยกรรมไทย ประเภท
ของสถาปัตยกรรมไทย องค์ประกอบ ตลอดจนเข้าใจถึงความหมายและแนวคิดในการสร้างงานสถาปัตยกรรมไทย เพ่ือเป็น
การเข้าใจและถูกนำไปใช้อย่างมีเหตุผลและกาละเทศะ  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          มีความสามารถในรู้ การริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ และเน้นการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้กับองค์ประกอบทาง 
สถาปัตยกรรมไทย และรู้จักการนำองค์ประกอบทางงานสถาปัตยกรรมไทยไปใช้กับงานออกแบบสมัยใหม่ได้ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 
             ลักษณะลวดลายสถาปัตยกรรมไทย ศิลปะการตกแต่งและลักษณะสถาปัตยกรรมไทย  วิวัฒนาการของ
สถาปัตยกรรมไทย  ส่วนประกอบและโครงสร้าง  รวมถึงระบบการก่อสร้างของบ้านไทยและอาคารไทยแบบประเพณีนิยม   
             The characteristic of Thai architectural ornament, decoration art and characteristic of Thai 
architecture, the evolution of Thai architecture, the composition and structure including the construction 
system of traditionalism Thai house and Thai building 
 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา - ฝึกปฏิบัติงาน 60ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
โดยการให้กิจกรรมการเรียนรู้ไปทำในเขตพืน้ที่
ของนักศึกษา และนำเสนอรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ ผ่านระบบรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
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(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ  
      ลำดับความสำคัญ 
(4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี 
      ของความเป็นมนุษย์ 
(5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของงานออกแบบ ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
(7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

1.2   วิธีการสอน 
  (1) บรรยาย และมอบหมายงานเพื่อปฎิบัติ ตลอดจนแนะนำการปฎิบัติตัวในการเรียนการสอนในรายวิชา 

(2) การชมเชย ยกย่องพฤติกรรม การปฏิบัติในชั้นเรียนสม่ำเสมอ 
  1.3   วิธีการประเมินผล 

(1) การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน 
(2) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตงานที่ให้และตรงเวลา 
(3) พฤติกรรมการเรียน การมีวินัยและการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร 

          (4) ความรับผิดชอบต่องาน 
2. ความรู้ 

2.1   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
             (1)   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
             (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งประยุกต์ความรู้  
                          ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
             (3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมิน องค์ประกอบต่างๆของงานด้านสถาปัตยกรรม 
             (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการทางด้านสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีที่นำมาใช้   
                          รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 
             (5)  มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง 
             (6)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีด้านการออกแบบอ่ืนๆ  
                          เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
             (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ ด้านสถาปัตยกรรมที่ใช้งานได้จริง 
             (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องการทดสอบ  
                         มาตรฐานนี้ สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
                         อยู่ในหลักสูตร         
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         2.2   วิธีการสอน 
      (1) บรรยาย 
      (2) อภิปราย 
      (3) และการปฏิบัติงาน  

         2.3    วิธีการประเมินผล 
      (1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 
      (2) การสอบ 
      (3) ประเมินการเข้าเรียน และมีส่วนร่วม 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

            (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
            (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินผล เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
            (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
            (4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสม 

3.2   วิธีการสอน 
(1)  มอบหมายงานให้ฝึกปฎิบัติ 
(2) ให้นักศึกษานำเสนอผลงาน 
(3)  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.3    วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 
(2) ประเมินการเข้าเรียน และมีส่วนร่วม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

             (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
                           อย่างมีประสิทธิภาพ 
            (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้ง 
                          ในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
             (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
            (4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
           (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน 
                          อย่างพอ เหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
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            (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่างๆ  
                นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ (1), (2), และ (3) ได้ในระหว่างการทำกิจกรรรมร่วมกัน 

4.2   วิธีการสอน 
(1)  มอบหมายงานให้ฝึกปฎิบัติ 
(2) ให้นักศึกษานำเสนอผลงาน 
(3)  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายกลุ่มย่อย 

4.3   วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ทำ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

           (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการออกแบบ 
           (2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ 
                         ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์                   
           (3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ   
                          นำเสนออย่างเหมาะสม 
            (4)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.2   วิธีการสอน 

(1)  ฝึกให้มีการนำเสนอ การสื่อสารแสดงถึงแนวความคิด จินตนาการด้วยภาพ 
(2)  ฝึกให้มีการจัดระบบความคิด การวิเคราะห์ด้วยสื่อสัญลักษณ์ หรือภาพประกอบคำอธิบายที่กระชับ         
     เข้าใจง่าย ด้วยอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการนำเสนอ 

5.3    วิธีการประเมินผล 
(1)  ประเมินจากการสื่อสารแนวความคิด วิธีการนำเสนอผลงานให้เกิดความเข้าใจด้วยการแสดงภาพ 
(2)  ประเมินการเข้าเรียน และมีส่วนร่วม 

 
หมายเหตุ 
สัญลักษณ์    หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง  หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 
ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1  แนะนำรายวิชา  2  - บรรยาย และปฏิบตัิงานในช้ันเรียนและ
วิธีการเรียนและเกณฑ์การให้คะแนน 
-ทำความเข้าใจและพดูคุยถึงข้อจำกัดในการ
เรียนแบบออนไลน ์

 อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง 
  
  

2 พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย ความหมาย 
องค์ประกอบ 

2 - บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 
meet จำนวน 1.30 ชม.โดยการใช้สื่อการ
สอน PowerPoint  
- การทำแบบทบทวนการฟังบรรยายโดย
โปรแกรม google class room จำนวน 30 
นาที 
- การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 
- การเรียนภาคปฏิบตัิโดยการปฎบิัติงานใน
พื้นที่ของนักศึกษาการศึกษาอาคาร
สถาปัตยกรรมไทย 

3 บ้านไทยภาคเหนือ-กลาง 2 - บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 
meet จำนวน 1.30 ชม.โดยการใช้สื่อการ
สอน PowerPoint  
- การทำแบบทบทวนการฟังบรรยายโดย
โปรแกรม google class roomจำนวน 30 
นาที 
- การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 
- การเรียนภาคปฏิบตัิโดยการปฎบิัติงานใน
พื้นที่ของนักศึกษาการศึกษาอาคาร
สถาปัตยกรรมไทย 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

4 บ้านไทยภาคอสีาน-ใต ้ 2 - บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 
meet จำนวน 1.30 ชม.โดยการใช้สื่อการ
สอน PowerPoint  
- การทำแบบทบทวนการฟังบรรยายโดย
โปรแกรม google class roomจำนวน 30 
นาที 
- การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 
- การเรียนภาคปฏิบตัิโดยการปฎบิัติงานใน
พื้นที่ของนักศึกษาการศึกษาอาคาร
สถาปัตยกรรมไทย 

5 สถาปัตยกรรมวังหรือพระราชวัง 2 - บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 
meet จำนวน 1.30 ชม.โดยการใช้สื่อการ
สอน PowerPoint  
- การทำแบบทบทวนการฟังบรรยายโดย
โปรแกรม google class roomจำนวน 30 
นาที 
- การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 
- การเรียนภาคปฏิบตัิโดยการปฎบิัติงานใน
พื้นที่ของนักศึกษาการศึกษาอาคาร
สถาปัตยกรรมไทย 

6 พระราชวังสมยัอยุธยา 2 - บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 
meet จำนวน 1.30 ชม.โดยการใช้สื่อการ
สอน PowerPoint  
- การทำแบบทบทวนการฟังบรรยายโดย
โปรแกรม google class roomจำนวน 30 
นาที 
- การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 
- การเรียนภาคปฏิบตัิโดยการปฎบิัติงานใน
พื้นที่ของนักศึกษาการศึกษาอาคาร
สถาปัตยกรรมไทย 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

7 พระราชวังสมยัรัตนโกสินทร ์ 2 - บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 
meet จำนวน 1.30 ชม.โดยการใช้สื่อการ
สอน PowerPoint  
- การทำแบบทบทวนการฟังบรรยายโดย
โปรแกรม google class roomจำนวน 30 
นาที 
- การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 
- การเรียนภาคปฏิบตัิโดยการปฎบิัติงานใน
พื้นที่ของนักศึกษาการศึกษาอาคาร
สถาปัตยกรรมไทย 

8 สถาปัตยกรรมไทยวัดภาคกลาง 2 - บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 
meet จำนวน 1.30 ชม.โดยการใช้สื่อการ
สอน PowerPoint  
- การทำแบบทบทวนการฟังบรรยายโดย
โปรแกรม google class roomจำนวน 30 
นาที 
- การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 
- การเรียนภาคปฏิบตัิโดยการปฎบิัติงานใน
พื้นที่ของนักศึกษาการศึกษาอาคาร
สถาปัตยกรรมไทย 

 

9 สอบกลางภาค  (การสอบด้วยระบบ google form ใช้เวลาสอบ 2  ชม.) -ข้อสอบเป็นอัตนัย 
10 วัด ความเป็นมาของพุทธสถานหรอืวัด 2 - บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 

meet จำนวน 1.30 ชม.โดยการใช้สื่อการ
สอน PowerPoint  
- การทำแบบทบทวนการฟังบรรยายโดย
โปรแกรม google class roomจำนวน 30 
นาที 
- การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

11 พัฒนาการของวัดไทย 2 - บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 
meet จำนวน 1.30 ชม.โดยการใช้สื่อการ
สอน PowerPoint  
- การทำแบบทบทวนการฟังบรรยายโดย
โปรแกรม google class roomจำนวน 30 
นาที 
- การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

12 องค์ประกอบภายในวัด  2 - บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 
meet จำนวน 1.30 ชม.โดยการใช้สื่อการ
สอน PowerPoint  
- การทำแบบทบทวนการฟังบรรยายโดย
โปรแกรม google class roomจำนวน 30 
นาที 
- การโหลดเอกสารการสอนใน Moodle 

13 สถาปัตยกรรมไทยที่เกี่ยวกับช้ันฐานอาคาร 
1 

3 - การเรียนภาคปฏิบตัิโดยการใหล้งพื้นที่ใน
การศึกษาอาคารสถาปัตยกรรมไทย 
(การสำรวจแบบอาคารแล้วนำกลบัมาเขียน
แบบงานสถาปัตยกรรมไทย และการทำ
หุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม) 
- บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 
meet จำนวน 1 ชม.โดยการใช้สือ่การสอน 
PowerPoint เพิ่มเติมกรณมีีข้อสงสัย 

14 สถาปัตยกรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับช้ันตัว
อาคาร 

3 - การเรียนภาคปฏิบตัิโดยการใหล้งพื้นที่ใน
การศึกษาอาคารสถาปัตยกรรมไทย 
(การสำรวจแบบอาคารแล้วนำกลบัมาเขียน
แบบงานสถาปัตยกรรมไทย และการทำ
หุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม) 
- บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 
meet จำนวน 1 ชม.โดยการใช้สือ่การสอน 
PowerPoint เพิ่มเติมกรณมีีข้อสงสัย 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

15 สถาปัตยกรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับสว่น
หลังคา 

3 - การเรียนภาคปฏิบตัิโดยการใหล้งพื้นที่ใน
การศึกษาอาคารสถาปัตยกรรมไทย 
(การสำรวจแบบอาคารแล้วนำกลบัมาเขียน
แบบงานสถาปัตยกรรมไทย และการทำ
หุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม) 
- บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 
meet จำนวน 1 ชม.โดยการใช้สือ่การสอน 
PowerPoint เพิ่มเติมกรณมีีข้อสงสัย 

16 สถาปัตยกรรมไทยที่เกี่ยวข้อง 4 3 - การเรียนภาคปฏิบตัิโดยการใหล้งพื้นที่ใน
การศึกษาอาคารสถาปัตยกรรมไทย 
(การสำรวจแบบอาคารแล้วนำกลบัมาเขียน
แบบงานสถาปัตยกรรมไทย และการทำ
หุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม) 
- บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม google 
meet จำนวน 1 ชม.โดยการใช้สือ่การสอน 
PowerPoint เพิ่มเติมกรณมีีข้อสงสัย 

17 สอบปลายภาค (การสอบด้วยระบบ google form ใช้เวลาสอบ 2  ชม.) ข้อสอบเปน็อัตนัย  

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

  สอบปฏิบัติกลางภาค 9 เกณฑ์   20 %  
  สอบทฤษฎีปลายภาค 17 เกณฑ์   20 %  
  การเข้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ เกณฑ์   10 %  
  การปฎิบัติงาน 1 - 8 และ 10 - 16 เกณฑ์   50 %  

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
1) กรมศิลปากร, สถาปัตยกรรมไทย,กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2538 
2) โชติ กัลยานิมิตร,สถาปัตยกรรมไทยเดิม,สมาคมสถาปนิกสยามฯ,กรุงเทพฯ: 2539 
3) ทรงยศ วีระทวีมาศ,สถาปัตยกรรมสุโขทัย,กรุงเทพฯ: สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย,2539 
4) พ.พรหมพิจิตร,พุทธสถาปัตยกรรมไทย ภาคตั้น,พระนคร:โรงพิมพ์พระจันทร์,2495 
5) สมคิด จิระทัศกุล,วัด:พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย,กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์,2537 
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6) สมใจ นิ่มเล็ก,เครื่องบน และงานประดับบางประการของสถาปัตยกรรมไทย,นครปฐม:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
,2536 

7) สันติ เล็กสุขุม,ศิลปสุโขทัย,กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์เมืองโบราณ,2540 
8) สุภัทรดิศ ดิศกุล,หม่อมเจ้า,ศิลปประเทศไทย,กรุงเทพฯ:อมรินทร์การพิมพ์,2528 
9) สมใจ นิ่มเล็ก,ราชบัณฑิตชาวสวน,กรุงเทพฯ:21 เซ็นจูรี,2555 
10) เสนอ นิลเดช,ประวัติสาสตร์สถาปัตยกรรมไทย,กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2541 
11) สมภพ ภิรมย์ ร.น.,บ้านเรือนไทย,กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภา,2538 

2.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
          - 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจาก 

 นักศึกษาได้ดังนี้ 
- การมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน       
การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ผลการสอบกลางภาค และปลายภาค 
- ผลการปฎิบัติงาน ในห้องเรียนและการปฎิบัติงานนอกสถานที่ 
- การสังเกตการณ์ จากคณาจารย์ผู้สอน 

3. การปรับปรุงการสอน      
               ยังไม่มีการปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
                 กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบพิจารณาจากคะแนนข้อสอบ โดยจะมีการเลือกสุ่มนักศึกษา มีสอบปากเปล่า
ถึงความรู้ที่ได้เรียน  และมีการมอบหมายงานเพ่ิม เพื่อให้โอกาสผู้เรียนที่ต้องปรับปรุง 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
            ตรวจสอบความสอดคล้องของคำอธิบายรายวิชา  เนื้อหาการเรียน และพฤติกรรมของผู้เรียน และผู้สอน 
รวมทั้งผลการประเมินจากข้อ 1 และ 2  มาทบทวนเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ได้ผลดียิ่งข



มคอ. 3 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา  ✓ ตร ี  โท  เอก 

รายวิชา  ARD 3601  สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)    
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      แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
      ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการ 
สื่อสาร และการ
เทคโนโลยีสาร 
สนเทศเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ์ 

        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 3601 
 ช่ือวิชา   สถาปัตยกรรม
ไทย Thai Architecture 

                             

 
 
 
 


