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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา ARD5501 วิทยานิพนธ 1 (Thesis 1)
สาขาวิชาสถาปตยกรรม วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา!!
!
ARD 5501
ชื่อรายวิชาภาษาไทย! วิทยานิพนธ 1
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ! Thesis 1
2. จำนวนหนวยกิต 3 (0-6-3)!
!
!
!
!
!
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร ! !
3.2 ประเภทของรายวิชา !

!
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต !
วิชาหลัก (ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนด)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน! !
!
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา! ผศ.ดร.สมบูรณ เวสน
ประธานกรรมการ
และคณะกรรมการวิทยานิพนธ
5. สถานที่ติดตอ สาขาวิชาสถาปตยกรรม
6. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน! !
6.1 ภาคการศึกษาที่ ! !
1/2564 ชั้นปที่ 5
6.2 จำนวนผูเรียนที่รับได! 30 คน
7. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ARD4508/ ARD4502/ ARD4802
8. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)
9. สถานที่เรียน! !

!

(ไมมี)

วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุง !

15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหมขี อมูลเพื่อเตรียมพรอมตอการออกแบบวิทยานิพนธและการจัดทำโครงการอาคารขนาดใหญ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเตรียมขอมูลขั้นเริ่มตนจนถึงขั้นสุดทายสำหรับการนำเสนอผลงานการออกแบบวิทยานิพนธ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ขอมูลที่เตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมในการจัดทำโครงการออกแบบสถาปตยกรรมอันนำไปสูวิธีการดำเนินการ
และแนวทางการออกแบบในวิชา ARD 5502 วิทยานิพนธ 2 ตอไปได นักศึกษาผูทำโครงการออกแบบฯ และ อาจารยที่
ปรึกษาจะตกลงกันในหัวขอ โดยนักศึกษาเปนผูรางการศึกษาโครงการ ออกแบบ นำเสนอโครงรางโครงการออกแบบฯและ
ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของตอการศึกษาโครงการออกแบบตอคณะกรรมการ
และเรียบเรียงขอมูลโดยการเขียนเปนโครงราง
วิทยานิพนธ การวัดผลสำหรับวิชานี้ใหถือระดับคะแนนตั้งแต 2.00 (เกรด C) ขึ้นไปเปนเกณฑสอบผาน
The information preparing the students to be ready to arrange an architecture design project
leading to the method of operation and method of design in ARC 5502 Thesis 2. The students making
design project and advisors will consent in the topic, whereas the students draft a design project to
present the structure and the information about design project to the committee and arrange the
information by writing as a thesis draft. The measuring of subject holds the score point from 2.00 (grade
C) or more as passing an exam.
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย 1 (ชั่วโมง)
สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)
การตรวจงาน

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
75 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมง / สัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลำดับความสำคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบของงานออกแบบ ตอบุคคล องคกร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร การมีสวนรวมในกำหนดกติการวมกัน เพื่อเปนการปลูกฝงให
นักศึกษามีระเบียบวินัย เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตาม ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนำ
กลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทำการทุจริต ในการสอบ หรือคัดลอกลอกผล
งานของผูอื่นมาเปนของตน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในรายวิชา มีการสอนเนื้อหาจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เชน การยกยองนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชนแกสวนรวม !
1.3 วิธีการประเมินผล
!!
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
และ การรวมกิจกรรม
!
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
!
- ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
!
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองพัฒนา
!
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถาปตยกรรม
!
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางดานสถาปตยกรรม รวมทั้งประยุกตความรู
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
รายวิชา ARD5501 วิทยานิพนธ 1 สาขาวิชาสถาปตยกรรม วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

หนา | 3

มคอ. 3
หลักสูตรระดับปริญญา ✓ ตรี  โท  เอก

!
!

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมิน องคประกอบตางๆของงานดานสถาปตยกรรม
(4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการทางดานสถาปตยกรรม เทคโนโลยีที่นำมาใช
รวมทั้งการนำไปประยุกต
!
(5) มีความรู ความเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชำนาญดานสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง
!!
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีดานการออกแบบอื่นๆ
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
!!
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวร ดานสถาปตยกรรมที่ใชงานไดจริง
!
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาสถาปตยกรรมกับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ การทดสอบ
มาตราฐานนี้สามารถทำไดโดยการทกสอบของแตละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะที่ศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2 วิธีการสอน
กลยุทธิ์วิธีการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ(Student-centered) โดยใชวิธีการการสอนในหลากหลายรูปแบบ
โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฎิบัติในสภาพแวดลอมจริง ทัน ตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรู
ที่เปนทั้งศาสตร และศิลป และการเปลี่ยนทางดานเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณจากองคกรวิชาชีพ มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพในสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
- การประเมินจากการถาม-ตอบในชั้นเรียน
- ประเมินจากบททดสอบยอยประจำเนื้อหาในบท
- ประเมินจากการสอบกลางภาคหรือปลายภาค
- ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
- ประเมินจากรายงานการคนควา หรือนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
- ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูประกอบที่ใหนักศึกษาฝกงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
!!
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
!
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
!!
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
!
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานสถาปตยกรรมไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
มุงเนนใหเกิดการนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติจริง ดวยกระบวนการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห และการแกไขปญหาโดยใชปญญาและหลักฐานเชิงประจักษ พยายามชี้ ใหเห็นความสัมพันธ ระหวาง
ทฤษฎีกับสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ เพื่อใหงายในการสรางกระบวนการเรียนรูทางปญญา เกิดความเขาใจและไตรตรอง
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ทบทวน มีกระบวนการในการเรียนรูสิ่งใหมได เขาใจอยางแทจริงในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียน
มีทักษะความสามารถในการคนควาดวยตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการ
ฝกฝนทักษะดานตาง
3.3 วิธีการประเมินผล
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา นี้สามารถทำไดโดยการใชบททดสอบ ที่ใหนักศึกษา
แกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการ ประยุกตความรูที่เรียนมา นอกจากนี้ใน
ภาคปฏิบัติ ก็ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนำเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ ถึงกระบวนการคิด วิเคราะห และสรุปผลในการออกแบบ
ทางสถาปตยกรรม เปนตน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
!!
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
!
(2) สามารถใหความชวยเหลือ และอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ
ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน
!!
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
!!
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
!!
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอ เหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
!!
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องคุณสมบัติตางๆ
นี้สามารถวัดรวมกับคุณสมบัติในขอ (1), (2), และ (3) ไดในระหวางการทำกิจกรรรมรวมกัน
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหฝกปฎิบัติ
- ใหนักศึกษานำเสนอผลงาน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายกลุมยอย
- วิธีการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
! !
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จำเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการออกแบบ
!!
(2) สามารถแนะนำประเด็นการแกไขปญหา โดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค !
!!
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนอ
อยางเหมาะสม
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!!
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้
อาจทำไดในระหวางการสอนโดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแก
ปญหา และใหนำเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้น
เรียนอาจมีการวิจารณ ในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูใน
รายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิงตัวเลขในการกำหนดรายละเอียดของโครงการปฏิบัติงาน
ออกแบบทางสถาปตยกรรมในสถานการณเสมือนและนำเสนอ การแกปญหาที่เหมาะสมเรียนรู
เทคนิคการประยุกตใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะห และนำเสนอใหสื่อสารเขาใจได

5.3 วิธีการประเมินผล
! !
- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
! !
ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจำกัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนำเสนอตอชั้นเรียน
หมายเหตุ
สัญลักษณ ! หมายถึง!ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ ! หมายถึง!ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง! หมายถึง !
ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
แผนการสอน
ครั้ง
เนื้อหา
ที่
1 ปฐมนิเทศวิทยานิพนธ

รูปแบบการเรียน โปรแกรม /วิธีการ
การจัดการเนื้อหา
การสอน
สอน
Online
Google Meet Power Point
คูมือการทำวิทยานิพนธ
2 พบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อแนะนำ
Online
Google Meet Power Point
แนวทางการคนควา, วิเคราะห, และ
On deman www.elca.ssru.ac.t ประเด็น, ปญหา,
กระบวนการทำรายงานเพื่อใชในการ
h/korkiat_ni/ ตัวอยางงาน
ออกแบบ
3 ตรวจงานและพัฒนางาน
Online
Google Meet Power Point
Active Learning
4 ตรวจงานและพัฒนางาน

Online

5 การตรวจงาน โดยคณะกรรมการฯ
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ครั้งที่ 1
6 การตรวจงานจากคณะกรรมการ
วิทยานิพนธและผูทรงคุณวุมิภายนอก

Online

7 ตรวจงานและพัฒนางาน

Online

8 ตรวจงานและพัฒนางาน

Online

9 การตรวจงาน โดยคณะกรรมการฯ
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ครั้งที่ 2
10 ตรวจงานและพัฒนางาน

Online

11 การตรวจงานจากคณะกรรมการ
วิทยานิพนธและผูทรงคุณวุมิภายนอก
12 ตรวจงานและพัฒนางาน

Online

Online
On deman
Online
Online
On deman

Google Meet

แนะนำการปรับปรุงงาน

Google Meet น.ศ.นำเสนองานดวย
Active Learning Power Point, Video
Google Meet
www.elca.ssru.ac.t
h/korkiat_ni/
Google Meet
Active Learning
Google Meet

Power Point
เอกสารประกอบการ
สอน
Power Point
แนะนำการปรับปรุงงาน

Google Meet น.ศ.นำเสนองานดวย
Active Learning Power Point, Video

การวัดผล
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงาน บทที่ 1, 2
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงานปรับปรุง
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงานการคนควา
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงานปรับปรุง
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงานปรับปรุง
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงานปรับปรุง
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงานการพัฒนา

Google Meet Power Point
www.elca.ssru.ac.t
h/korkiat_ni/
Google Meet Power Point
Google Meet

ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงาน บทที่ 3,4
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงานปรับปรุง
แนะนำการปรับปรุงงาน ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงานปรับปรุง
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ครั้ง
เนื้อหา
ที่
13 การตรวจงาน โดยคณะกรรมการฯ
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ครั้งที่ 3
14 ตรวจงานและพัฒนางาน

รูปแบบการเรียน โปรแกรม /วิธีการ
การจัดการเนื้อหา
การวัดผล
การสอน
สอน
Online
Google Meet น.ศ.นำเสนองานดวย ลงชื่อเขาชั้นเรียน
Active Learning Power Point, Video ลงชือ่ ออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงานการพัฒนา
Online
On deman

15 การตรวจงานจากคณะกรรมการ
วิทยานิพนธและผูทรงคุณวุมิภายนอก

Online

16 สงเอกสารวิทยานิพนธ

Online

17 การสอบ โดยคณะกรรมการฯและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ครั้งที่ 4

Online

Google Meet Power Point
www.elca.ssru.ac.t
h/korkiat_ni/
Google Meet Power Point

ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงานปรับปรุง
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงานปรับปรุง
Google Meet แนะนำการปรับปรุงงาน ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงานปรับปรุง
Google Meet น.ศ.นำเสนองานดวย ลงชื่อเขาชั้นเรียน
Active Learning Power Point, Video ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สรุปรายงานเพื่อใชในการ
ออกแบบ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วีธีการประเมินผลการเรียนรู
การตรวจงานภาคปฎิบัติ
เอกสารวิทยานิพนธ

สัปดาหที่ประเมิน
ทุก 4 สัปดาห
17

สัดสวนของ
การประเมินผล
เกณฑ 70 %
เกณฑ 30 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตำราและเอกสารหลัก
หนังสือตารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบสถาปตยกรรม
2. เอกสารและขอมูลแนะนำ
คูมือวิทยานิพนธ 2564
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินจากแบบสอบถามสิ่งที่ไดรับตามวัตถุประสงครายวิชา
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-

การประเมินโดยการสังเกตจากผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การประเมินการสอนอาจารยจากแบบสอบถามโดยนักศึกษา
- การประเมินผลจากกรรมการ
- ประเมินจากรายงานการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
มีการดำเนินการรวบรวมรายงานผลการดำเนินรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆและรวบรวมประเด็นปญหาตางๆ
จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประจำปการศึกษานั้นๆ เพื่อใหอาจารยผูสอน และรับผิดชอบรายวิชานำไป
ปรับปรุงรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา กอนการเปดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การตรวจสอบผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
!
ตรวจสอบความสอดคลองของคำอธิบายรายวิชาและ เนื้อหา ผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรับผิดชอบหลัก

ความรู

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
ทักษะความสัมพันธระหวาง สื่อสาร และการใช
บุคคลและความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสน
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความรับ เทศเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ์
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