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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา  ARD3707 รายวิชา งานระบบประกอบอาคาร 2  (Building System 2) 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษาที่ 1/2564  ปการศึกษา  2564 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   ARD 3707 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย งานระบบประกอบอาคาร 2   

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Building System 2 
 

2. จํานวนหนวยกิต     3 (2-2-5)  

       

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     3.1  หลักสูตร                     สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

     3.2  ประเภทของรายวิชา                  วิชาพ้ืนฐาน (ตามเกณฑขอบังคับสภาสถาปนิกฯ กําหนด) 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน    

     4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ภัทฐิตา พงศธนา 

     4.2  อาจารยผูสอน    อ.นิรุธ เจียมจรรยง 

                                                   

5. สถานที่ติดตอ   สาขาวิชาสถาปตยกรรม / E mail – phattita.po@ssru.ac.th 

 

6. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

     6.1 ภาคการศึกษาที่   1/2564   ชั้นปที่  3 

     6.2 จํานวนผูเรียนที่รับได             70 คน 

 

7. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)        ARD 2706 

 

8. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)       (ไมมี) 

 



มคอ. 3 

หลักสูตรระดบัปรญิญา  ✓ ตรี   โท  เอก 

รายวิชา ARD3707  รายวิชางานระบบประกอบอาคาร 2  สาขาวิชาสถาปตยกรรม วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา                                                                                                                                                                    หนา | 2 

       

9. สถานที่เรียน    วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 

10. วันที่จัดทําหรือปรับปรุง 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

         เพ่ือใหเขาใจถึงหลักการทํางานเก่ียวกับหลักการออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาในอาคาร ไฟฟาแสง

สวางที่เหมาะสมกับการใชงานในอาคารขนาดใหญ และอาคารสูง เขาใจถึงระบบปองกันอัคคภีัย และการเตรียมพื้นที่ใน
อาคารเพ่ือใหเหมาะสมกับคนทั้งมวล 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหไดเรียนรูถึงพัฒนาการของระบบอาคารขนาดใหญ และอาคารสูง เทคโนโลยีที่ใชกับระบบอาคารที่เปน
ปจจุบัน และนําไปประยุกตใชกับงานสถาปตยกรรมได              

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา                

        ระบบประกอบอาคาร อันเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในปจจุบันไดแก การขนสงในอาคารหรือการสัญจร

ในทางตั้ง ระบบลิฟต บันไดเลื่อน ทางลาด ออกแบบเสียงในอาคารและภายนอกอาคาร การออกแบบอาคารเพื่อปองกันภัย

จากอัคคีภัย การออกแบบอาคารใหเหมาะสมกับผูทุพพลภาพและคนตางวัย  

       Building composed system due to the improvement of technology in the present such as the 

transportation inside the building or the vertical travel such as elevator, escalator, and decline. Designing 

sound inside and outside the building, designing a building for preventing it from fire hazard, designing a 

building to be appropriate for handicapped and old man.  

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 2  (ชั่วโมง) สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

 บรรยาย 30 ชั่วโมงตอภาค  

การศึกษา 

- ไมมีปฎิบัติงานในชั่วโมง  75 ชั่วโมงตอภาคการศกึษา 
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมง / สัปดาห  

 

หมวดที่ 4  การพฒันาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

(2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและ  

        ลําดับความสําคัญ 

(4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน   

รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตางๆ ขององคกรและสังคม 

(6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบของงานออกแบบ ตอบุคคล องคกร และสังคม 

(7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 

1.2   วิธีการสอน 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร การมีสวนรวมในกําหนดกติการวมกัน เพ่ือเปนการปลูกฝงให

นักศึกษามีระเบียบวินัย เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตาม ระเบียบของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํา

กลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทจุริต ในการสอบ หรือคัดลอกลอก

ผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม ในรายวิชา มีการสอนเนื้อหาจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม   

1.3   วิธีการประเมินผล 

            -  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

                          และ การรวมกิจกรรม 

              -   ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

              -   ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

              -   ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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2. ความรู 

2.1   ความรูที่ตองพัฒนา 

             (1)   มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถาปตยกรรม 

             (2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางดานสถาปตยกรรม รวมทั้งประยุกตความรู  

                          ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

             (3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมิน องคประกอบตางๆของงานดานสถาปตยกรรม 

             (4)  สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการทางดานสถาปตยกรรม เทคโนโลยีที่นํามาใช 

                          รวมทั้งการนําไปประยุกต 

             (5)  มีความรู ความเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญดานสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง 

             (6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีดานการออกแบบอื่นๆ 

                          เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 

             (7) มปีระสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวร ดานสถาปตยกรรมท่ีใชงานไดจริง 

             (8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาสถาปตยกรรมกับความรูในศาสตรอื่นๆที่เก่ียวของ การทดสอบ 

                         มาตราฐานนี้สามารถทาํไดโดยการทกสอบของแตละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะที่ศึกษาอยูในหลักสูตร          

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    วิธีการประเมนิผล 

-     การประเมนิจากการถาม-ตอบในชั้นเรียน 

-     ประเมินจากบททดสอบยอยประจําเนื้อหาในบท 

-     ประเมินจากการสอบกลางภาคหรือปลายภาค 

-     ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 

-     ประเมินจากรายงานการคนควา หรือนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

-     ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูประกอบที่ใหนักศึกษาฝกงาน 
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3. ทักษะทางปญญา 

3.1   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

            (1) คดิอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

            (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมนิผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

            (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

            (4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานสถาปตยกรรมไดอยางเหมาะสม 

3.2   วิธีการสอน 

มุงเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติจริง ดวยกระบวนการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด

วิเคราะห และการแกไขปญหาโดยใชปญญาและหลักฐานเชิงประจักษ พยายามชี้ ใหเห็นความสัมพันธ ระหวาง

ทฤษฎีกับสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ เพ่ือใหงายในการสรางกระบวนการเรียนรูทางปญญา เกิดความเขาใจและไตรตรอง 

ทบทวน มีกระบวนการในการเรียนรูสิ่งใหมได เขาใจอยางแทจริงในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียน

มีทักษะความสามารถในการคนควาดวยตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการ

ฝกฝนทักษะดานตาง 

3.3    วิธีการประเมนิผล 

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)   สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม 

                           พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอ เหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

            (6)   มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องคณุสมบัติตางๆ 

                          นี้สามารถวัดรวมกับคุณสมบัติในขอ (1), (2), และ (3) ไดในระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน 
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4.2   วิธีการสอน 

           -  มอบหมายงานใหฝกปฎิบัติ 

-  ใหนักศึกษานําเสนอผลงาน 

-  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายกลุมยอย 

         -  วิธีการประเมนิผล 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

           (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีทางการออกแบบ 

           (2)  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหา โดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต 

                          ตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค              

           (3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ 

                           อยางเหมาะสม  

            (4)  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

5.2   วิธีการสอน 
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจทําไดใน

ระหวางการสอนโดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแก ปญหา และใหนําเสนอ
แนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียนอาจมีการวิจารณ ในเชิง
วิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิง
ตัวเลขในการกําหนดรายละเอียดของโครงการปฏิบัติงานออกแบบทางสถาปตยกรรมในสถานการณเสมือน
และนําเสนอ การแกปญหาที่เหมาะสมเรียนรูเทคนิคการประยุกตใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะห และนําเสนอ
ใหสื่อสารเขาใจได 

5.3    วิธีการประเมนิผล 

         -      ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตรและสถิติ ที่เก่ียวของ 

        -       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 

 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช 
ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา 4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน อ.ภัทฐิตา พงศธนา 

อ.นิรุธ เจียมจรรยง 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิศวกรรม 

ระบบสําหรับอาคารสูงและ 

อาคารขนาดใหญ 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฏิบัติงาน 

3 ระบบประปาและสุขาภิบาล 

ระบบสระวายน้ํา/ระบบกําจัดขยะ

มูลฝอย/ระบบทาํความสะอาด

อาคาร 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฏิบัติงาน 

4 ระบบไฟฟาในอาคารขนาดใหญและ

อาคารสูง 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

5 ระบบการสื่อสารภายในอาคาร 4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

6 ระบบเก่ียวกับเสียงและการควบคุม

เสียง (Acoustic) 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

7 ระบบปรับอากาศ /ระบายอากาศใน

อาคารขนาดใหญและอาคารสูง 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

8 ระบบขนสงภายในอาคาร   4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

9 สอบกลางภาค 
10 ระบบปองกันอัคคภีัยในอาคารขนาด

ใหญและอาคารสูง 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน อ.ภัทฐิตา พงศธนา 

อ.นิรุธ เจียมจรรยง 

11 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ   

 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

12 งานระบบที่เก่ียวของกับ Universal 

Design 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

13 งานระบบกับเทคโนโลยีในปจจุบัน 4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 

14 การเลือกใชระบบที่เหมาะสม 

กับประเภทของอาคาร กฎหมาย   

 และเทศบัญญัติ 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช 
ผูสอน 

15 การอานแบบ และเขียนแบบกอสราง

งานระบบวิศวกรรมที่   

เก่ียวของ 

4 บรรยายในชั้นเรียนและปฎิบัติงาน อ.ภัทฐิตา พงศธนา 

อ.นิรุธ เจียมจรรยง 

16 สรุป 4 บรรยายในชั้นเรียน 

17 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

  สอบทฤษฎีกลางภาค 9 เกณฑ   30 %  

  สอบทฤษฎีปลายภาค 17 เกณฑ   40 %  

  การเขาชั้นเรียน ทุกสัปดาห เกณฑ   10 %  

  การปฎิบัติงาน 1 - 8 และ 10 - 16 เกณฑ   20 %  

 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

   1.เกชา ธีระโกเมน. 2540. ความรูเบื้องตนวิศวกรรมงานระบบ.กรุงเทพฯ,  

   2.จิระพล ฉายัษฐิต.2542. อาคารในศตวรรษหนา.วิสัยทศันงานวิศวกรรมปรับอากาศในอนาคต.กรุงเทพฯ, 

         3.Mechanical and Electrical Equipment for Building 8th Edition Benjamin Stein 

2.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

         การกอสรางอาคารขนาดใหญ รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมยั. 

 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

          - 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-     การประเมนิจากแบบสอบถามสิ่งท่ีไดรับตามวัตถุประสงครายวิชา 

-     การประเมนิโดยการสังเกตจากผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวม 

-     การประเมนิจากผลการเรียนของนักศึกษา 

 

 

2. กลยุทธการประเมินการสอน       

-     การประเมนิการสอนอาจารยจากแบบสอบถามโดยนักศึกษา 

-     การประเมนิผลจากกรรมการ 

-     ประเมินจากรายงานการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

 

3. การปรับปรุงการสอน      

               มีการดําเนินการรวบรวมรายงานผลการดําเนินรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆและรวบรวมประเด็นปญหาตางๆ 

จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประจําปการศึกษานั้นๆ เพื่อใหอาจารยผูสอน และรับผิดชอบรายวิชานําไป

ปรับปรุงรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา กอนการเปดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

              การตรวจสอบผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน        

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     ตรวจสอบความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชาและ เนื้อหา ผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการสอน                 

       เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบร

ะหวางบุคคลและความรับผิ

ดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเ

ชิงตัวเลข 

การสือ่สาร 

และการใช 

เทคโนโลยีสารสน 

เทศเชงิตัวเลข 

การสือ่สารและการ 

ใชเทคโนโลยีสาร 

สนเทศ  

        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   ARD3707 

รายวิชางานระบบ

ประกอบอาคาร2   

 

                             

 

 

 


