
 

 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรอาคาร 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 

 รายวิชา  bfm๓๑๒๔ การบริหารความเส่ียงในการบริหารทรัพยากรอาคาร (Risk management in facility 
management) 
๒. จ านวนหน่วยกติ 

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)    
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (การบริหารทรัพยากรอาคาร) 
 ประเภทรายวชิา หมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวชิาแกน 
๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยพ์ิชา ศรีพระจนัทร์ 
๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาท่ี ๒ ชั้นปี  ๓  
๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ไม่มี) 

๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ไม่มี) 

๘. สถานทีเ่รียน  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

๙. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 ๒๓/๑๑/๒๕๖๔ 
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 ๑ 

 
 

หมวดที ่๒   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา            
ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความวิบติัภายในอาคาร อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความผิดพลาดใน

ขั้นตอนการก่อสร้าง และผลของแรงท่ีกระท ากบัอาคารทั้งในแนวด่ิงและแนวราบ รวมถึงการวิบติัท่ีเกิดจากปัจจยั
อ่ืนๆ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารความปลอดภยัดา้นต่าง ๆ  การจดัท าแผนและคู่มือความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั 
การประชาสัมพนัธ์และรณรงคค์วามปลอดภยัในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  
 
 
๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความวิบติัภายในอาคาร อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความผิดพลาดใน
ขั้นตอนการก่อสร้าง และผลของแรงท่ีกระท ากบัอาคารทั้งในแนวด่ิงและแนวราบ รวมถึงการวิบติัท่ีเกิดจากปัจจยั
อ่ืนๆ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารความปลอดภยัดา้นต่าง ๆ  การจดัท าแผนและคู่มือความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั 
การประชาสัมพนัธ์และรณรงคค์วามปลอดภยัในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  
 
 

หมวดที ่๓   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวชิา  
ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความวิบติัภายในอาคาร อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความผิดพลาดในขั้นตอนการก่อสร้าง 

และผลของแรงท่ีกระท ากบัอาคารทั้งในแนวด่ิงและแนวราบ รวมถึงการวิบติัท่ีเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัการบริหารความปลอดภยัดา้นต่าง ๆ  การจดัท าแผนและคู่มือความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั การประชาสัมพนัธ์
และรณรงค์ความปลอดภยัในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น  
๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

 ชัว่โมงบรรยาย   ๓ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
การฝึกปฏิบติังาน ๐ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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 ๒ 

การศึกษาดว้ยตนเอง ๖ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
ศึกษาดูงาน  ๘ ชัว่โมง 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ใหค้  าปรึกษา  ๔  ชัว่โมง 

 
 
 

หมวดที ่๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
              ๑.๑  การสร้างความมีวนิยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสัตยใ์นการท างานไม่ลอกงานผูอ่ื้นมาส่ง 
 ๑.๒  วธีิการสอน โดยการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนและการสอบตลอดจน 
              จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพฯ 
 ๑.๓  วธีิการประเมินผล โดยการก าหนดเวลาเรียนร้อยละ ๙๐ และความซ่ือสัตย ์ 
  
๒. ความรู้ 

 ๒.๑  เพื่อใหน้กัศึกษามีความสามารถน าความรู้เร่ืองการจดัการความเส่ียงไปใชไ้ด ้
      ๒.๒ เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้วธีิการจดัการความเส่ียง 

๒.๓  เพื่อให้นกัศึกษามีความสามารถน าความรู้เร่ืองการจดัการความเส่ียงไปใชใ้นการบริหารจดัการงาน
ต่างๆภายในอาคารได ้      
 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

 ๓.๑      ทกัษะทางปัญญา ท่ีเกิดจากความเขา้ใจการจดัการความเส่ียงในแง่ทฤษฎีเพื่อบริหารจดัการทรัพยากร
อาคารได ้

      ๓.๒  ทกัษะทางปัญญาท่ีเกิดจากการการวเิคราะห์ความเส่ียง 
        ๓.๓    ทกัษะทางปัญญาท่ีเกิดจากความเขา้ใจต่อวธีิการจดัการความเส่ียงในการบริหารทรัพยากรอาคารได้

อยา่งเหมาะสม 
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 ๓ 

 

 

๔.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 ๔.๑     มอบหมายงานเป็นกลุ่ม แยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบแต่ละคนและร่วมกนัท างานแบบเป็นทีม 
 ๔.๒    วธีิการสอน ใหศึ้กษาคน้ควา้และแลกเปล่ียนความรู้โดยใหง้านเป็นแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม  
                          โดยสลบักนัมาเสริมความรู้ในแง่ต่างๆท่ีตนเองสนใจและคน้ควา้มาเล่าใหเ้พื่อนฟัง  
 ๔.๓     วธีิการประเมินผล จากคุณภาพของผลงานและสังเกตความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม 
 
๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  
             ๕.๑      วธีิการสอน โดยการใหน้กัศึกษาคน้ควา้ภาพขอ้มูลงานสถาปัตยกรรมใหม่ๆตลอดจนวสัดุใหม่ๆท่ี 
            เก่ียวขอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีน่าสนใจ โดยคน้ควา้ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และน าไปแชร์กนัในสังคม 
            ออนไลน์หรือ facebook และช่วยกนัแสดงความคิดเห็นและเพิ่มเติมล้ิงคท่ี์น่าสนใจใหเ้พื่อนไดห้ากมีขอ้มูล 
            เพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้ง 
             ๕.๓     วธีิการประเมินผล โดยใชก้ารประเมินจากความตรงต่อเวลา ความตั้งใจในการคน้ควา้ มีการอา้งท่ีมา 
            ในระบบสารสนเทศอยา่งชดัเจน และความคิดเห็นจากงานท่ีคน้ควา้มาแชร์กบัเพื่อนๆทั้งในสถาบนัและต่าง 
             สถาบนัในสังคมออนไลน์  
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 ๔ 

 
 

หมวดที ่๕    

แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑.  แผนการสอน 
แผนการเรียนการสอน                   จ  านวน ๑๖ สัปดาห์ 

สัปดาห์
ท่ี 

วนั เดือน ปี บรรยาย (Lecture) ปฏิบติั (Studio) 

๑   แนะน ารายวชิา - 
๒   ความหมายของความเส่ียง ประเภทของความเส่ียง คน้ควา้ขอ้มูล,รายงาน 
๓   ความเสียหายเน่ืองจากความเส่ียง คน้ควา้ขอ้มูล,รายงาน 
๔   Value at Risk คน้ควา้ขอ้มูล,รายงาน 
๕   ทฤษฏีเก่ียวกบัการวเิคราะห์ความเส่ียง 1 คน้ควา้ขอ้มูล,รายงาน 
๖   ทฤษฏีเก่ียวกบัการวเิคราะห์ความเส่ียง 2 คน้ควา้ขอ้มูล,รายงาน 
๗   ทฤษฏีเก่ียวกบัการวเิคราะห์ความเส่ียง 3 คน้ควา้ขอ้มูล,รายงาน 
๘   -สอบกลางภาค- 
๙   Liquidity Risk and Leverage คน้ควา้ขอ้มูล,รายงาน 
๑๐   Credit Risk คน้ควา้ขอ้มูล,รายงาน 
๑๑   ความเส่ียงส าหรับงานบริหารทรัพยากรอาคาร 1 คน้ควา้ขอ้มูล,รายงาน 
๑๒   ความเส่ียงส าหรับงานบริหารทรัพยากรอาคาร 2 คน้ควา้ขอ้มูล,รายงาน 
๑๓   Guest Lecture คน้ควา้ขอ้มูล,รายงาน 

๑๔   
โครงงานการวิเคราะห์ความเส่ียงในการบริหาร

ทรัพยากรอาคาร 1 
คน้ควา้ขอ้มูล,รายงาน 

๑๕   
โครงงานการวิเคราะห์ความเส่ียงในการบริหาร

ทรัพยากรอาคาร 2 
น าเสนอรายงาน 

๑๖   สอบปลายภาค  
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 ๕ 

 
 
 
 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมท่ี กิจกรรมประเมิน ก าหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนการประเมิน 

๑ การร่วมกิจกรรมและเวลาเรียน ทุกสัปดาห์ ๒๐% 
๒ สอบกลางภาค  ๕ ๒๐% 
๓ ศึกษาดูงาน/การส่งงาน/รายงาน ๑๔,๑๕ ๓o% 
๔ สอบปลายภาค ๑๘ ๓๐% 

   ๑๐๐% 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑.  ต าราและเอกสารหลกั 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. 2552. คู่มือการบริหารความเส่ียง .เขา้ถึงไดท่ี้ http://www.osun.org  
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 2552. การบริหารความเส่ียง. กรุงเทพฯ :  
ส านกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา  
สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. 2551.  
แผนบริหารความเส่ียง  
ส านกังานปลดั กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย.์ 2551. แผนบริหารความเส่ียง.  
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน. แนวทาง : การจดัวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ  
ควบคุมภายใน.  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย . ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส : แนวทางการบริหารความเส่ียง  
ฉบบัปรับปรุง – ตุลาคม 2547  
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ISO/IEC Guide 73:2009 (2009). Risk management — Vocabulary. International Organization for 
Standardization. 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=44651
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 ๖ 

 ISO/DIS 31000 (2009). Risk management — Principles and guidelines on implementation. International 
Organization for Standardization. 
 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
http://www.nidtep.go.th/website/files/risk.doc 
http://blog.m-society.go.th/media/users/audit/Riskplan.doc  
http://www.pwc.com/thailand         
 

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
             ให้นกัศึกษาประเมินสิทธิผลของรายวิชา ไดแ้ก่ การสอน การจดักิจกรรมในและนอกห้องเรียน อุปกรณ์
สนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

  ประเมินโดยคณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน มีการสังเกตการสอนจากอาจารยห์วัหนา้สาขาวชิา และ 
  การประเมินจากนกัศึกษา 
 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
                
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

 สาขาวชิามีการประเมินขอ้สอบ และพิจารณาเกณฑก์ารใหค้ะแนน รวมถึงผลคะแนนของนกัศึกษา  
               ในแต่ละเทอม 
 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
   สาขาวชิามีระบบทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา 
   และจากคณะกรรมการของคณะ ฯ การรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวนประสิทธิผล 
   ของรายวชิา อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์ท่ีใชส้อน และน าเสนอ  
   แนวทางในการปรับปรุงและพฒันา เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรพิจารณา ใหค้วามคิดเห็นและ 
   สรุปวางแผนพฒันาปรับปรุง พร้อมน าเสนอภาควชิาและคณะฯ เพื่อใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43170
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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