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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา  ARD4901 รายวิชา การจัดการองค์กรและการออกแบบสถาปัตยกรรม  ( Architectural Design and 
Organization Management ) 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษาที ่1/2565    ปีการศึกษา  2565 

 
หมวดที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   ARD 4901 
ชื่อรายวชิาภาษาไทย การจัดการองค์กรและการออกแบบสถาปัตยกรรม    
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Architectural Design and Organization Management 
 
2. จ านวนหน่วยกิต     3 (2-2-5)  
       
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     3.1  หลักสูตร                     สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
     3.2  ประเภทของรายวิชา                  วิชาเลือก 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
     4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา อ.ภาวิณ  สุทธินนท์ ((หัวหน้ารายวิชา) 
                                                   
5. สถานทีต่ดิตอ่   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม / E mail – pawin.su@ssru.ac.th 
 
6. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน   
     6.1 ภาคการศึกษาที ่  1/2565   ชั้นปีที ่ 4 
     6.2 จ านวนผู้เรียนทีรั่บได้             25 คน 
 
7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)        ไม่มี 
 
8. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)       ไม่ม ี
       
9. สถานทีเ่รียน    วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
10. วันทีจ่ัดท าหรือปรับปรุง 19  มิถุนายน  พ.ศ.2565 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

         เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการและแนวทางในการจัดตั้งองค์กรในการด าเนินธุรกิจการออกแบบสถาปัตยกรรม 
หรือที่เก่ียวเนื่อง                 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้ทันต่อสภาพเหตุการณ์ และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา  รวมถึงทฤษฎีการบริหารจัดการใหม่ที่เข้ากับบริบท
ของการด าเนินการธุรกิจในปัจจุบัน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา                

        การจัดตั้ดองค์กรและจัดการองค์กร  การด าเนินธุรกิจให้บริการการออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งในและระหว่างประเทศ  
เรียนรู้กลยุทธ์ทางการจัดการสมัยใหม่ท่ีใช้ในการจัดการในการประกอบวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรม  การออกแบบ
สถาปัตยกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งข้อคิดต่างในการจัดการและบริหารการด าเนินงาน  การควบคุมและวัด
ประสิทธิภาพของงาน  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวข้องกระบวนการจัดการที่
เกิดข้ึนในองค์กรทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ   

       Establishing and managing an organization, running business to service architecture design in both 
inside and outside the country, learning strategy of modern management which is used to manage 
architecture career, architecture design and creativity including ideas in management and administration, 
controlling and evaluating the efficiency of work together with government policies affecting to running 
business and law involving the management process which occur inside the organization in both national 
and international level. 

 
 
2. จ านวนชั่วโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย      (ชั่วโมง) สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน  (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อภาค  
การศึกษา 

-  30  ชั่วโมงปฎิบัติงานต่อภาค
การศึกษา 

 75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์  
 
 
 

หมวดที ่4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1   คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
(1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ  
        ล าดับความส าคัญ 
(4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   
รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
(6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของงานออกแบบ ต่อบุคคล องค์กร และสังคม  
(7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

1.2   วิธีการสอน 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร การมีส่วนร่วมในก าหนดกติการ่วมกัน เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้

นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น า
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริต ในการสอบ  หรือคัดลอกลอก
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ในรายวิชา มีการสอนเนื้อหาจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม   

1.3   วิธีการประเมินผล 
            -  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย  
                          และ การร่วมกิจกรรม 
              -   ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
              -   ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
              -   ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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2. ความรู้ 
2.1   ความรู้ทีต้่องพัฒนา 

             (1)   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
             (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางด้านสถาปัตยกรรม รวมทัง้ประยุกต์ความรู้  
                          ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือทีเ่หมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
             (3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมิน องค์ประกอบต่างๆของงานด้านสถาปัตยกรรม 
             (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการทางด้านสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีทีน่ ามาใช้ 
                          รวมทัง้การน าไปประยุกต์ 
             (5)  มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญด้านสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง            
 (6)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีด้านการออกแบบอื่นๆ 
                          เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
             (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ ด้านสถาปัตยกรรมทีใ่ช้งานได้จริง 
             (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาสถาปตัยกรรมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง การทดสอบ 
                         มาตราฐานนี้สามารถท าได้โดยการทกสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตร           

2.2   วิธีการสอน 
กลยุทธิ์วิธีการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ(Student-centered) โดยใช้วิธีการการสอนในหลากหลายรูปแบบ  

โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้
ที่เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ และการเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน 
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากองค์กรวิชาชีพ มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติงาน 
วิชาชีพในสถานประกอบการ 

2.3    วิธีการประเมินผล 
-     การประเมินจากการถาม-ตอบในชั้นเรียน 
-     ประเมินจากบททดสอบย่อยประจ าเนื้อหาในบท 
-     ประเมินจากการสอบกลางภาคหรือปลายภาค 
-     ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 
-     ประเมินจากรายงานการค้นคว้า หรือน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
-     ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบที่ให้นักศึกษาฝึกงาน  

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1   ทักษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 
            (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 



มคอ. 3 

หลักสูตรระดับปริญญา  ✓ ตรี   

รายวชิา ARD4901  การจัดการองค์กรและการออกแบบสถาปัตยกรรม  สาขาวชิาสถาปตัยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา                                                                                                                                                                    หน้า | 5 

            (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินผล เพือ่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
            (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
            (4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสม 

3.2   วิธีการสอน 
มุ่งเน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด

วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาโดยใช้ปัญญาและหลักฐานเชิงประจักษ์ พยายามชี้ ให้เห็นความสัมพันธ์ ระหว่าง
ทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาต ิเพ่ือให้ง่ายในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางปัญญา เกิดความเข้าใจและไตร่ตรอง 
ทบทวน มีกระบวนการในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ เข้าใจอย่างแท้จริงในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการ
ฝึกฝนทักษะด้านต่าง 
3.3    วิธีการประเมินผล 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถท าได้โดยการใช้บททดสอบ ที่ให้นักศึกษา
แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการ ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา นอกจากนี้ใน
ภาคปฏิบัติ ก็ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ถึงกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสรุปผลในการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้่องพัฒนา 

             (1)  สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนา 
                           ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
            (2)   สามารถให้ความช่วยเหลือ   และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
                            ในกลุ่มทัง้ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
            (3)   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นทีเ่หมาะสม 
            (4)   มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
           (5)   สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม 
                           พร้อมทัง้แสดงจุดยืนอย่างพอ เหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม  
            (6)   มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่างๆ 
                          นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ (1), (2), และ (3) ได้ในระหว่างการท ากิจกรรรมร่วมกัน 

4.2   วิธีการสอน 
           -  มอบหมายงานให้ฝึกปฎิบัติ 

-  ให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน 
-  แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปรายกลุ่มย่อย 
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         -  วิธีการประเมินผล 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้่องพัฒนา  
           (1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือทีจ่ าเป็นทีม่ีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานทีเ่กี่ยวกับเทคโนโลยีทางการออกแบบ  
           (2)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ 
                          ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์              
           (3)  สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือการน าเสนอ 
                           อย่างเหมาะสม  
            (4)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
5.2   วิธีการสอน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจท าได้ใน
ระหว่างการสอนโดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ ปัญหา  และให้น าเสนอ
แนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียนอาจมีการวิจารณ์ ในเชิง
วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขในการก าหนดรายละเอียดของโครงการปฏิบัติงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมในสถานการณ์เสมือน
และน าเสนอ การแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ และน าเสนอ
ให้สื่อสารเข้าใจได้ 

5.3    วิธีการประเมินผล 
         -      ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
        -       ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 
หมายเหตุ 
สัญลักษณ์    หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง  หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 
ซ่ึงจะปรากฎอยู่ในแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
แผนการสอน 
 

สัปดาหท์ี่ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน(ชม.) กิจกรรมการเรยีน 
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา 2 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน อ.ภาวิณ สุทธินนท์ 
 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรที่

ด าเนินธุรกิจบริการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

2 บรรยายในชั้นเรียนและปฏิบัติงาน 

3 ขั้นตอนการด าเนินงานให้บริการการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 
 

2 บรรยายในชั้นเรียนและปฏิบัติงาน 

4 รูปแบบการด าเนินงานให้บริการการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 

2 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ให้บริการ 

2 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

6 การบริหารจัดการองค์กร 2 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 
7 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร 2 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 
8 การควบคุม  การวัดและการประเมิน

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
องค์กร 

2 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

9 สอบกลางภาค 
10 ความรู้เบื้องต้นในการด าเนินธุรกิจ

ให้บริการการออกแบบสถาปัตยกรรม
ระหว่างประเทศ(1) 

2 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน อ.ภาวิณ สุทธินนท ์
 

11 ความรู้เบื้องต้นในการด าเนินธุรกิจ
ให้บริการการออกแบบสถาปัตยกรรม
ระหว่างประเทศ(2) 

2 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

12 การเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศในระดับองค์กร 

2 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

13 การเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศในระดับบุคคล 

2 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

14 การน าเสนอ case study (1) 
 

2 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

15 การน าเสนอ case study (2) 
 

2 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน อ.ภาวิณ สุทธินนท์ 
 

16 สรุป 3 บรรยายในช้ันเรียน 
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สัปดาหท์ี่ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน(ชม.) กิจกรรมการเรยีน 
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

17 สอบปลายภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

  สอบทฤษฎกีลางภาค 9 เกณฑ์   35 % 
  สอบทฤษฎีปลายภาค 17 เกณฑ์   35 % 
  การเข้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห ์ เกณฑ์   10 % 
  การปฎิบัติงาน 1 - 8 และ 10 - 16 เกณฑ์   20 % 
 
หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

   1. 
   2. 

         3. 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
         1. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
          - 
 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-     การประเมินจากแบบสอบถามสิ่งที่ได้รับตามวัตถุประสงค์รายวิชา 
-     การประเมินโดยการสังเกตจากผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวม 
-     การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน       
-     การประเมินการสอนอาจารย์จากแบบสอบถามโดยนักศึกษา 
-     การประเมินผลจากกรรมการ 
-     ประเมินจากรายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
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3. การปรับปรุงการสอน      
               มีการด าเนินการรวบรวมรายงานผลการด าเนินรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆและรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ 
จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษานั้นๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน  และรับผิดชอบรายวิชาน าไป
ปรับปรุงรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ก่อนการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป  
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 
              การตรวจสอบผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน         
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     ตรวจสอบความสอดคล้องของค าอธิบายรายวิชาและ เนื้อหา ผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการสอน                 
       เพ่ือเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา                                                                                                                                                                    หน้า | 10า 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามทีป่รากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบร
ะหว่างบุคคลและความรับผิ

ดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เ
ชิงตัวเลข 

การส่ือสาร 
และการใช ้

เทคโนโลยสีารสน 
เทศเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ 
ใช้เทคโนโลยสีาร 

สนเทศ ์ 

        ความรับผิดชอบหลัก                                                         ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาพืน้ฐาน 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   ARD3801 
รายวิชากฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับอาคาร   
 

                             

 
 
 


