
รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)

รหัสวิชา  ARD 4508 รายวิชาการออกแบบสถาปตยกรรม 8

สาขาวิชาสถาปตยกรรม วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคการศึกษาที่  2  ปการศึกษา  2564

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชาJ J

รหัสวิชา) ) ) ARD 4508

ชื่อรายวิชาภาษาไทย) การออกแบบสถาปตยกรรม 8

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ) Architecture Design  8

2. จำนวนหนวยกิต                            4(1-6-5)))

) ) ) ) ) )

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

     3.1  หลักสูตร    ))                สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต)

     3.2  ประเภทของรายวิชา  )               วิชาพื้นฐาน(ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนด)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนJ ) )

     4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา) ผศ.(พิเศษ) กอเกียรติ นิมมล

     4.2  อาจารยผูสอน) ) อ.วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธ์ิ

     4.3  อาจารยผูสอน                            อ.นิพนธ  กลิ่นวิชิต

     4.4  อาจารยผูสอน                            อ.ปรศุ สุระมานะ

                                                    

5. สถานที่ติดตอJJ J สาขาวิชาสถาปตยกรรม/ E – Mail : korkiat_nim@hotmail.com

6. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียนJ )

     6.1 ภาคการศึกษาที่ ) ) 2/2564  ชั้นปที่  4

     6.2 จำนวนผูเรียนที่รับได)                40  ค น

7. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  (มี)  ARD4507 การออกแบบสถาปตยกรรม 7

8. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites) (ไมมี)

      

9. สถานที่เรียนJ J J  วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงJ 15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

                  เพื่อพัฒนาทักษะแนวความคิดในการทำงาน    เพื่อใหเกิดความเขาใจ  บริบท (Context)   สูงานสถาปตยกรรม เรียนรูและเขาใจถึง 

สภาพแวดลอม ที่ต้ัง กฏหมาย และการใชสอยในมิติที่ซับซอนข้ึน เพื่อใหมีความสามารถในการออกแบบและจัดวางแผนผังอาคารทาง

สถาปตยกรรม

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
          มีความสามารถในการริเริ่ม ควาคิดสรางสรรค และเนนการเชื่อมโยงเนื้อหากับองคประกอบทางสถาปตยกรรม

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา
กระบวนการออกแบบ  แนวคิดและทฤษฎี ฝกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบอาคารขนาดใหญ  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  

สรางสรรคพื้นที่ใชสอยภายในและภายนอกอาคาร  ผังบริเวณ  ผังแมบทของกลุมอาคาร ใหสัมพันธกับกิจกรรมที่มีความหลากหลายของคน

จำนวนมาก   มีลักษณะเฉพาะและความซับซอนการใชพื้นที่มากข้ึน   มีการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลาย มีความซับซอนของการใชพื้นที่

สวนกลางและสวนสาธารณะรวมกัน โดยกระบวนการคนควาและวิเคราะหที่ละเอียด เพื่อเปนฐานขอมูลในการออกแบบ และคำนึงถึงผังการ

ใชประโยชน ที่ดิน ผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค กายภาพที่ต้ัง พฤติกรรม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในระดับประเทศ  การจราจร สภาพ

แวดลอม กฎหมาย และงานวิศวกรรมทุกระบบที่เกี่ยวของ

The conceptual design process and theory. Practising on architectural design and drawing of large sized and extra large sized 

buildings. Create the interior and exterior design of living space, layout plan and master plan of the buildings cluster in relation to the 

activities concern various amount of people. Buildings which have unique characteristics and more complexity in space utilization, much 

more variety in land utilization and sophisticated in sharing common and public facilities. By thorough process of research analysis, the 

database was made for the building design, considering city and land use plan, physical condition of the site location, public utilities, 

traffic system and engineering systems related, social behavior, socio-economics and cultural environment, law and regulations 

concerned.

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย

(ชั่วโมง)

สอนเสริม

(ชั่วโมง)

การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)

การศึกษาดวยตนเอง

(ชั่วโมง)

 บรรยาย 15 ชั่วโมงตอภาค 

 การศึกษา

-  ฝกปฏิบัติงาน 90 ชั่วโมงตอภาค

 การศึกษา

 75 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

                  - อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมง / สัปดาห 

                  - ปรึกษาผานโทรศัพทมือถือ 0819293379

                  -  ปรึกษาผานสังคมออนไลน Line
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม  จริยธรรม

1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

        ) (1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต

        ) (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

        ) (3)  มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและ 

        ลำดับความสำคัญ

        ) (4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย

        ) (5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม

        ) (6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบของงานออกแบบ ตอบุคคล องคกร และสังคม

        ) (7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2   วิธีการสอน

) (1) บรรยาย และมอบหมายงานเพื่อปฎิบัติ ตลอดจนแนะนำการปฎิบัติตัวในการเรียนการสอนในรายวิชา

(2) การชมเชย ยกยองพฤติกรรม การปฏิบัติในชั้นเรียนสม่ำเสมอ

 1.3   วิธีการประเมินผล

(1) การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียน

(2) การสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตงานที่ใหและตรงเวลา

(3) พฤติกรรมการเรียน การมีวินัยและการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร

               (4) ความรับผิดชอบตองาน

2. ความรู

2.1   ความรูที่ตองพัฒนา

            (1)   มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถาปตยกรรม

            (2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางดานสถาปตยกรรม รวมทั้งประยุกตความรู 

                                        ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา

            (3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมิน องคประกอบตางๆของงานดานสถาปตยกรรม

            (4)  สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการทางดานสถาปตยกรรม เทคโนโลยีที่นำมาใช รวมทั้งการนำไป

                                        ประยุกต

            (5)  มีความรู ความเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชำนาญดานสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง

          ) (6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีดานการออกแบบอื่นๆ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

                                       และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ

          ) (7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวร ดานสถาปตยกรรมที่ใชงานไดจริง

            (8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาสถาปตยกรรม กับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของการทดสอบมาตรฐานนี้

                                       สามารถทำไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในหลักสูตร        

2.2   วิธีการสอน

(1) บรรยาย

(2) อภิปราย

(3) และการปฏิบัติงาน 
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2.3    วิธีการประเมินผล

(1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน

                (2) การสอบ

(3) ประเมินการเขาเรียน และมีสวนรวม

3. ทักษะทางปญญา

3.1   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

           (1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ

           (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค

           (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ

           (4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานสถาปตยกรรมไดอยางเหมาะสม

3.2   วิธีการสอน

(1)  มอบหมายงานใหฝกปฎิบัติ

(2) ใหนักศึกษานำเสนอผลงาน

(3)  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3.3    วิธีการประเมินผล

(1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน

(2) ประเมินการเขาเรียน และมีสวนรวม

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

           (1)  สามารถส่ือสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ

           (2) สามารถใหความชวยเหลือ   และอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของ

                                      ผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน

           (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม

           (4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม

           (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอ 

                                      เหมาะทั้งของตนเองและของกลุม

           (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องคุณสมบัติตางๆ นี้สามารถวัดรวม

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

4.2   วิธีการสอน

(1)  มอบหมายงานใหฝกปฎิบัติ

(2) ใหนักศึกษานำเสนอผลงาน

(3)  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายกลุมยอย

4.3   วิธีการประเมินผล

(1) ประเมินจากกิจกรรมและงานที่ไดรับมอบหมาย

(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ทำ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
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           (1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จำเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการออกแบบ

           (2)  สามารถแนะนำประเด็นการแกไขปญหา โดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่

                      เกี่ยวของอยางสรางสรรค       )           

           (3)  สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของส่ือการ นำเสนอ

                                      อยางเหมาะสม

           (4)  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม

5.2   วิธีการสอน

(1)  ฝกใหมีการนำเสนอ การส่ือสารแสดงถึงแนวความคิด จินตนาการดวยภาพ

(2)  ฝกใหมีการจัดระบบความคิด การวิเคราะหดวยส่ือสัญลักษณ หรือภาพประกอบคำอธิบายที่กระชับ           

                              เขาใจงายดวยอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการนำเสนอ

5.3    วิธีการประเมินผล

(1)  ประเมินจากการส่ือสารแนวความคิด วิธีการนำเสนอผลงานใหเกิดความเขาใจดวยการแสดงภาพ

(2)  ประเมินการเขาเรียน และมีสวนรวม

หมายเหตุ

สัญลักษณ   ) หมายถึง ) ความรับผิดชอบหลัก 

สัญลักษณ   ) หมายถึง ) ความรับผิดชอบรอง 

เวนวาง) หมายถึง ) ไมไดรับผิดชอบ

ซ่ึงจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล
แผนการสอน

ครั้ง
ที่

เนื้อหา
รูปแบบการ
เรียนการสอน

โปรแกรม /วิธีการสอน การจัดการเนื้อหา การวัดผล

1  แนะนำรายวิชา / แจกโปรแกรม
 PD. 8/1  การออกแบบรีสอรท 
 บนพื้นที่มีความลาดเอียง

Online Google Meet  Power Point
 ใบสั่งงาน

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน

2  กฏหมายอาคารที่เกี่ยวของ ความ
 สัมพันธ ของผูใชอาคาร /พื้นที่
 ใชสอย / ศึกษาอาคารตัวอยาง/ 
 วิเคราะหสภาพแวดลอม  ที่ตั้ง /
 การตรวจงานภาคปฎิบัติ 1

Online
On deman

Google Meet
www.elca.ssru.ac.th/

korkiat_ni/

 Power Point
 เอกสารประกอบการ
 สอน

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบราง

3  Sketch Design 8/1 

 แบบราง ผังบริเวณ  แปลน /รูป
 ดาน/ รูปตัด 
 การตรวจงานภาคปฎิบัติ 2

Online Google Meet  Power Point
 ใบสั่งงาน

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบราง

4  แบบราง ผังบริเวณ แปลน รูปตั้ง 
 รูปตัด Mass Model

 การตรวจงานภาคปฎิบัติ 3

Online
On deman

Google Meet
www.elca.ssru.ac.th/

korkiat_ni/

 Power Point
 เอกสารประกอบการ
 สอน

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบราง

มคอ. 3

หลักสูตรระดับปริญญา  ✓ ตรี   โท  เอก
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ครั้ง
ที่

เนื้อหา
รูปแบบการ
เรียนการสอน

โปรแกรม /วิธีการสอน การจัดการเนื้อหา การวัดผล

5  Sketch Design 8/2 

 แบบราง ผังบริเวณ แปลน /
 รูปดาน/ รูปตัด 
 การตรวจงานภาคปฎิบัติ 4

Online Google Meet  Power Point
 ใบสั่งงาน

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบราง

6  แบบราง ผังบริเวณ แปลน /รูป
 ดาน/ รูปตัด

 การตรวจงานภาคปฎิบัติ 5

Online Google Meet
www.elca.ssru.ac.th/

korkiat_ni/

 Power Point
 เอกสารประกอบการ
 สอน

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบราง

7  แบบราง ผังบริเวณ แปลน /รูป
 ดาน/ รูปตัด
 การตรวจงานภาคปฎิบัติ 6

Online Google Meet
Active Learning

 Power Point  ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบราง

8  สงงานการออกแบบขั้นสุดทาย Online Google Meet  แนะนำการปรับปรุงงาน  ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบขั้นสุดทาย

9  Model, เลมรายงานกาคนควา 
 และการนำเสนองาน / (กลางภาค)
 แจกโปรแกรม PD. 8/2
 การออกแบบอาคารสำนักงานฯ

Online Google Meet
Active Learning

 น.ศ.นำเสนองานดวย 
 Power Point & Video 

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน

10  กฏหมายอาคารที่เกี่ยวของ ความ
 สัมพันธของผูใชอาคาร /พื้นที่
 ใชสอย / ศึกษาอาคารตัวอยาง/ 
 การตรวจงานภาคปฎิบัติ 1

Online
On deman

Google Meet
www.elca.ssru.ac.th/

korkiat_ni/

 Power Point
 เอกสารประกอบการ
 สอน

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบราง

11  Sketch Design 8/3
 วิเคราะหสภาพแวดลอม  ที่ตั้ง 
 ผังบริเวณ แปลน /รูปตั้ง/ รูปตัด 

 การตรวจงานภาคปฎิบัติ 5

Online Google Meet  Power Point
 ใบสั่งงาน

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบราง

12   แบบราง แปลน /รูปตั้ง/ รูปตัด 

 การตรวจงานภาคปฎิบัติ 3

Online
On deman

Google Meet
www.elca.ssru.ac.th/

korkiat_ni/

 Power Point
 เอกสารประกอบการ
 สอน

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบราง

13  Sketch Design 8/4

 แบบราง แปลน รูปตั้ง รูปตัด 
 Mass Model
 การตรวจงานภาคปฎิบัติ 4

Online Google Meet  Power Point
 ใบสั่งงาน

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบราง

14   แบบราง แปลน /รูปตั้ง/ รูปตัด 

 การตรวจงานภาคปฎิบัติ 5

Online
On deman

Google Meet
www.elca.ssru.ac.th/

korkiat_ni/

 Power Point
 เอกสารประกอบการ
 สอน

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบราง

15  แบบราง แปลน /รูปตั้ง/ รูปตัด 

 การตรวจงานภาคปฎิบัติ 6

Online Google Meet  Power Point  ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบราง

16  สงงานการออกแบบขั้นสุดทาย Online Google Meet  แนะนำการปรับปรุงงาน  ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
 ชิ้นงานแบบขั้นสุดทาย

มคอ. 3

หลักสูตรระดับปริญญา  ✓ ตรี   โท  เอก
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ครั้ง
ที่

เนื้อหา
รูปแบบการ
เรียนการสอน

โปรแกรม /วิธีการสอน การจัดการเนื้อหา การวัดผล

17  Model, เลมรายงานกาคนควา 
 และการนำเสนองาน / (ปลาย
ภาค)

Online Google Meet
Active Learning

 น.ศ.นำเสนองานดวย 
 Power Point & Video 

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน
 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหที่ประเมิน
สัดสวนของ

การประเมินผล

 นำเสนอผลงาน และสงรายงานกลางภาค 9 เกณฑ   20 % 

 นำเสนอผลงาน และสงรายงานปลายภาค 17 เกณฑ   20 % 

 การเขาชั้นเรียน ทุกสัปดาห เกณฑ   10 % 

 การปฎิบัติงาน 1 - 8 และ 10 - 16 เกณฑ  50 % 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลัก

1) กอเกียรติ นิมมล.(2558). การออกแบบสถาปตยกรรมในเขตรอนชื้น. เอกสารประกอบการสอน. กรุงเทพ: วิทยาลัย

                            สถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

               2)  ยงยุทธ ณ นคร. การออกแบบสถาปตยกรรม. E-book จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

               3)  เลอสม สถาปตานนท. 2558. องคประกอบสถาปตยกรรม. กรุงเทพ: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

) 4)  Niti Sthapitanonda, 2014, Resorts by Thai Architects. Peaceful Resort. Li-Zenn Publishing, Hong Kong: Tiger Printing.

               5)  Niti Sthapitanonda, 2014, New Design Hotel-Bangkok. Li-Zenn Publishing, China: 

2. เอกสารอานนอกเวลา

) 1)  Ernst & Peter Neufert.  Architects’ Data. 3rd.ed. ebook.

               2)  กอเกียรติ นิมมล.(2558). การวิจัยเชิงสำรวจการใชพื้นที่เพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ: กรณีศึกษาพระราชวัง

                                 พญาไท. กรุงเทพ: วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

               3)  กอเกียรติ นิมมล.(2558). การฟนฟูอาคารประวัติศาสตร เพื่อวิสาหกิจที่มิไดหวังผลกำไรสูงสุด

                                 กรณีศึกษา : พิพิธภัณฑบานหลวงราชไมตรี  ชุมชนจันทบูร จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพ: วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร  

                                 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

3. ส่ือการเรียนอื่น ๆ

               1) http://teacher.ssru.ac.th/korkiat_ni 

               2) www.sustainable architecture.com

               3) http://www.dpt.go.th/th/law-official-forms.html 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

มคอ. 3

หลักสูตรระดับปริญญา  ✓ ตรี   โท  เอก
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1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจาก

 นักศึกษาไดดังนี้

- การมีสวนรวมระหวางผูสอนและผูเรียน

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา

2. กลยุทธการประเมินการสอน      
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ ดังนี้

- ผลการสอบ

- ผลการปฎิบัติงาน

- การสังเกตการณ จากคณาจารยผูสอน

3. การปรับปรุงการสอน     

               นำผลงานที่อยูในเกณฑดี หรือที่ควรปรับปรุง แสดงใหเห็น  และผลการประเมินแตละครั้ง เปรียบเทียบใหนักศึกษาเห็นเพื่อกระตุน

ใหเกิดความมุงม่ันและพัฒนาการฝกปฏิบัติ ใหกาวหนายิ่งข้ึน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
                 กระบวนการที่ใชในการทวนสอบพิจารณาจากคะแนนขอสอบ และการมอบหมายงานเพิ่ม เพื่อใหโอกาสผูเรียนที่ตองปรับปรุง

       

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

)            ตรวจสอบความสอดคลองของคำอธิบายรายวิชา  เนื้อหาการเรียน และพฤติกรรมของผูเรียน และผูสอน รวมทั้งผลการประเมิน

จากขอ 1 และ 2  มาทบทวนเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหไดผลดียิ่งข้ึน

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

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2
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