
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รายวิชา BFM๔๙๒๑ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร 

(Preparation for Professional Experience in Facility Management) 
๒. จ านวนหน่วยกิต 

๒ หน่วยกิต (๒(๙๐)) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรอาคาร) 
 ประเภทรายวิชา วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา      
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปี ๔  
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ไม่มี) 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ไม่มี) 
๘. สถานที่เรียน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 ๒๖/๓/๒๕๖๔ 
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 ๑ 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑.๑ ศึกษาระบบงานในด้านต่าง ๆ ในองค์กรที่ปฏิบัติวิชาชีพทางด้านการบริหารทรัพยากรอาคารการเตรียมตัว

ทางด้านบุคลิกภาพ และด้านความคิด 
๑.๒ ศึกษาความรู้ปฏิบัติการสร้างแฟ้มสะสมงาน Portfol   นองนักศึกษา และจัดทปาเปอนรูปเล่ม เพ่ือเปอน

ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. การเตรียมความพร้อมนองผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. เพ่ิมทักษะและความรู้นองผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  
การเตรียมความพร้อมนองผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาระบบงานใน

ด้านต่าง ๆ ในองค์กรที่ปฏิบัติวิชาชีพทางด้านการบริหารทรัพยากรอาคารการเตรียมตัวทางด้านบุคลิกภาพ และด้าน
ความคิด คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  การปฏิบัติการสร้างแฟ้มสะสมงาน )Portfolio   (นองนักศึกษา และจัดทปา
เปอนรูปเล่ม เพ่ือเปอนประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 ชั่วโมงบรรยาย   ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
การฝึกปฏิบัติงาน  ๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
การศึกษาด้วยตนเอง ๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ศึกษาดูงาน  ๐ ชั่วโมง 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ให้คปาปรึกษา  ๔  ชั่วโมง 
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 ๒ 

หมวดที ่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 

 
คุณธรรม จรยิธรรม 

 
ความรู ้

 
ทักษะทางปญัญา 

ทักษะทางความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลย ี
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2  3  4 5 6  1 2  3 4 
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

 

 
 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความรู้ ความเน้าใจ และตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนององค์กรและ

สังคม 
3) มีภาวะความเปอนผู้นปาและผู้ตาม สามารถทปางานเปอนทีม และสามารถแก้ไนน้อนัดแย้งและลปาดับ

ความสปาคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นนองผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีนองความเปอนมนุษย์ 
5) มีจิตสปานึกและพฤติกรรมที่คปานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 
๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
กปาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเปอนการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเน้าชั้นเรียนให้ตรง

เวลาตลอดจนการแต่งกายที่เปอนไปตามระเบียบนองมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทปางานกลุ่ม 
ต้องฝึกให้รู้หน้าที่นองการเปอนผู้นปากลุ่มและการเปอนสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทปาการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านนองผู้อื่นนอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่นการยกย่องนักศึกษาที่ทปาดีทปาประโยชน์แก่ส่วนรวมเสียสละ 

 
๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากความเอาใจใส่ และความนยันในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน   
2) ประเมินจากการตรงเวลานองนักศึกษาในการเน้าชั้นเรียน  การส่งงานตามกปาหนดระยะเวลาที่กปาหนด  

การเน้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเน้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สปาคัญในเนื้อหาวิชา 
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 ๓ 

2) มีความรู้  ความเน้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์ในองค์ความรู้ในรายวิชา โดยสามารถบูรณาการ
และนปามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เปอนไปตามลักษณะนองรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระนองรายวิชานั้นๆ 
 

๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้   
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัตินองนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทปา 
4) ประเมินจากการนปาเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 
 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทางปัญญา 
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปอนระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ ประมวลน้อมูล และประเมินผล เพื่อใช้ในการระบุ วิเคราะห์และแก้ไนปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
3) สามารถติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในพัฒนาการเรียนรู้ด้านทางปัญญา 
1) อาจารย์สอนและแสดงวิธีคิดด้วยหลักเหตุผลเปอนตัวอย่าง อยู่เสมอ ๆ  
2) การนปาเสนอผลงานและการอภิปรายกลุ่ม 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัตินองนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนปาเสนอรายงานในชั้น

เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เปอนต้น 
 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถให้ความช่วยเหลือ   และอปานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ 
2) ต่างๆ ในกลุ่มท้ังในบทบาทนองผู้นปา หรือในบทบาทนองผู้ร่วมทีมทปางาน 
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 ๔ 

3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทปางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเน้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เปอน
อย่างดี 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทปานองตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม และ รับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งนองตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   ใช้การสอนที่มีการกปาหนดกิจกรรมให้มีการทปางานเปอนกลุ่ม การทปางานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน น้าม
หลักสูตร  น้ามคณะ  บุคคลภายนอก  หน่วยงานภายนอก หรือต้องค้นคว้าหาน้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้
มีประสบการณ์ 

๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกนองนักศึกษา ในการนปาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจาก
พฤตกิรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นนองน้อมูล 

 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
1) ทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะ

แนวทางในการแก้ไนปัญหาหรือน้อโต้แย้ง 
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเนียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบการนปาเสนอที่เหมาะสม

กับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่าง 
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมน้อม  ูลการแปล

ความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
 
๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในพัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์จปาลอง ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลน 

และสถานการณ์เสมือนจริง และนปาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีในหลากหลาย
สถานการณ์ 

๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
ประเมินจากเทคนิคการนปาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวน้อง ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงน้อจปากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย 
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนปาเสนอต่อ ชั้นเรียน 
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 ๕ 

หมวดที ่๕ 

แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.แผนการสอน 
แผนการเรียนการสอน        จปานวน ๑๗สัปดาห ์

สัปดาห์ที่ บรรยาย (Lecture) ปฏิบัติ (Studio) 
๑  แนะนปารายวิชา  - 

๒  
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานในการบริหาร

ทรัพยากรอาคาร 
ปฏิบัติ,ใบงาน 

๓  
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานในวิศวกรรมอาคาร

และระบบอาคาร 
ปฏิบัติ,ใบงาน 

๔  
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานในการบริหาร

การเงิน บัญชี และงบประมาณ 
ปฏิบัติ,ใบงาน 

๕  
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานในการออกแบบ
และทฤษฏีเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร 

ปฏิบัติ,ใบงาน 

๖  
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานในกฎหมายที่

เกี่ยวน้องกับงานอาคาร 
ปฏิบัติ,ใบงาน 

๗  
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์กร และการจัดการ
จราจร ความสะอาด และความปลอดภัย 

ปฏิบัติ,ใบงาน 

๘  สอบกลางภาค 

๙  
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานในการใช้

ภาษาอังกฤษ 
ปฏิบัติ,ใบงาน 

๑๐  
การทปา Portfolio และการแนะนปาตัวเองในที่

สาธารณะ  
ปฏิบัติ,ใบงาน 

๑๑  
การทปา Portfolio และการแนะนปาตัวเองในที่

สาธารณะ (2) 
ปฏิบัติ,ใบงาน 

๑๒  การสร้างบุคลิกภาพ ปฏิบัติ,ใบงาน 

๑๓  การสร้างการทปางานแบบทีม ปฏิบัติ,ใบงาน 

๑๔  การพัฒนาความคิดในตนเอง ปฏิบัติ,ใบงาน 

๑๕  
เทคโนโลยีงานอาคารและทักษะที่เกี่ยวน้องกับ

เทคโนโลยี 
ปฏิบัติ,ใบงาน 

๑๖  
เทคโนโลยีงานอาคารและทักษะที่เกี่ยวน้องกับ

เทคโนโลยี (2) 
ปฏิบัติ,ใบงาน 

๑๗  สอบปลายภาค 
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 ๖ 

 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ กิจกรรมประเมิน กปาหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนการประเมิน 

๑ การร่วมกิจกรรมและเวลาเรียน ทุกสัปดาห์ ๑๐% 
๒ สอบกลางภาค  ๕ ๓๐% 
๓ การส่งงาน/รายงาน ๑๕ ๓o% 
๔ สอบปลายภาค ๑๘ ๓๐% 

   ๑๐๐% 
 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
เอกสารเตรียมผึกประสบการณ์สานาการบริหารทรัพยากรอาคาร 

๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
             ให้นักศึกษาประเมินสิทธิผลนองรายวิชา ได้แก่ การสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน อุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีผลการเรียนรู้ 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ประเมินโดยคณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน มีการสังเกตการสอนจากอาจารย์หัวหน้าสานาวิชา และการ
ประเมินจากนักศึกษา 
๓.การปรับปรุงการสอน 
- 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

สานาวิชามีการประเมินน้อสอบ และพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงผลคะแนนนองนักศึกษา ในแต่ละ
เทอม 
 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สานาวิชามีระบบทบทวนประสิทธิผลนองรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
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 ๗ 

และจากคณะกรรมการนองคณะ ฯ การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลนองรายวิชา 
อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์ที่ใช้สอน และนปาเสนอ แนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนา เสนอต่อคณะกรรมการประจปาหลักสูตรพิจารณา ให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุง พร้อม
นปาเสนอภาควิชาและคณะฯ เพ่ือใช้ในการสอนครั้งต่อไป 


