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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
 รหัสวิชา  ARD 2203 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 (Architectural Design 3)  

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  ปีการศึกษา  2564 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   ARD 2203 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย           การออกแบบสถาปตยกรรม 3 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ       (Architectural Design 3) 

 
2. จำนวนหน่วยกิต                            4 หนว่ยกิต  (1–6–5)    

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

3.1 หลักสูตร                     สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
3.2 ประเภทของรายวิชา                  วชิาพ้ืนฐาน (ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนด) 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร. ศุภกิจ มูลประมุข 
4.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน                     ผศ.(พิเศษ) กอเกียรติ นิมมล 
                                                อ.วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ 

                                           อ.สวลักษณ เชื้อสุวรรณ                         
                                                                     

5. สถานที่ติดต่อ   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม / E mail – infine3@gmail.com 
 

6. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
     6.1 ภาคการศึกษาท่ี   1/2564   ชั้นปีที่  2 
     6.2 จำนวนผู้เรียนที่รับได้             44  คน 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)        (ไมม่ี)   
8. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)      (ไม่มี) 

 

 

mailto:infine3@gmail.com
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9. สถานที่เรียน    วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุง  วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จดุมุง่หมายของรายวิชา 
        เพ่ือพัฒนาทักษะแนวความคิดในการทำงาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ บริบท(Context) สูงานสถาปตยกรรม  

เรียนรูและเขาใจถึง สภาพแวดลอม ที่ตั้ง กฏหมาย และการใชสอยในมิติท่ีซับซอน  เพ่ือใหมีความสามารถในการ
ออกแบบและจัดวางแผนผังอาคารทาง สถาปตยกรรม 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

       เพ่ือใหมีความคิดริเริ่ม ความคิดสรางสรรค และเนนการเชื่อมโยงเนื้อหากับองคประกอบทางสถาปตยกรรม 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 
            กระบวนการออกแบบ แนวคิดและทฤษฎี ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และเขียนแบบอาคารขนาดเล็ก สร้างสรรค์
พ้ืนที่ใช้สอยภายในและภายนอกอาคารให้มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมของกลุ่มบุคคล ผสานระหว่างกิจกรรม พักอาศัยและ
กิจกรรมเฉพาะ เน้นกระบวนการคิด การค้นคว้าข้อมูลในปัจจุบันและวิเคราะห์ปัญหา เป็นพื้นฐาน ในการออกแบบ
รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของที่ตั้ง กฎหมาย พฤติกรรมมนุษย์ สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการ การประหยัดพลังงาน และงานวิศวกรรมทุกระบบที่เก่ียวข้อง 
 The conceptual design process and theory. Practising on architectural design and drawing of 
small sized buildings, creating the interior and the exterior design of the utilized area in relationship 
with special activities appeared. Emphasizing the thinking process, current information searching and 
problems analysis for the detail design of architecture in consideration to the location conditions, 
law, human behavior, universal design, energy saving and all engineering systems related 
 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา - ฝกปฏิบัติงาน 90 ชั่วโมงตอภาค 
การศึกษา 

75 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม  จรยิธรรม 

1.1   คุณธรรม จรยิธรรมที่ตอ้งพฒันา 
(1)  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ 
(2)  มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
(3)  มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมี 
และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ  
     ล าดบัความส าคญั 
(4)  เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์ร ี

                                    ของความเป็นมนุษย ์
(5)  เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
(6)  สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบของงานออกแบบ ต่อบุคคล องคก์ร และสงัคม 
(7)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี  

1.2   วธิกีารสอน 
ก ำหนดใหม้วีฒันธรรมองคก์ร กำรมสีว่นร่วมในก ำหนดกตกิำร่วมกนั เพือ่เป็นกำรปลูกฝังให้ 

นกัศกึษำมรีะเบยีบวนิัย เน้นกำรเขำ้ชัน้เรยีนใหต้รงเวลำตลอดจนกำรแต่งกำยทีเ่ป็นไปตำม ระเบยีบของ
มหำวทิยำลยั นกัศกึษำตอ้งมคีวำมรบัผดิชอบโดยในกำรท ำงำนกลุ่มนัน้ตอ้งฝึกใหรู้ห้น้ำทีข่องกำรเป็นผูน้ ำกลุ่มและ
กำรเป็นสมำชกิกลุ่ม มคีวำมซื่อสตัยโ์ดยตอ้งไม่กระท ำกำรทุจรติ ในกำรสอบ หรอืคดัลอกลอกผลงำนของผูอ้ื่นมำ
เป็นของตน เป็นตน้ นอกจำกนี้อำจำรยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม ในรำยวชิำ มกีำรสอน
เนื้อหำจรรยำบรรณในวชิำชพี รวมทัง้มกีำรจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เช่น กำรยกย่องนกัศกึษำทีท่ ำด ี
ท ำประโยชน์แก่สว่นรวม   

1.3   วธิกีารประเมนิผล 
- ประเมนิจำกกำรตรงเวลำของนกัศกึษำในกำรเขำ้ชัน้เรยีน กำรสง่งำนตำมก ำหนดระยะเวลำที่

มอบหมำย และกำรร่วมกจิกรรม 
- ประเมนิจำกกำรมวีนิัยและพรอ้มเพรยีงของนกัศกึษำในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
- ปรมิำณกำรกระท ำทุจรติในกำรสอบ 
- ประเมนิจำกควำมรบัผดิชอบในหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 
2. ความรู ้

2.1   ความรูท้ีต่อ้งพฒันา 
             (1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีี่ส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาสถาปัตยกรรม 
             (2)  สามารถวเิคราะหปั์ญหา เขา้ใจและอธบิายความตอ้งการทางด้านสถาปัตยกรรม  
                          รวมทัง้ประยุกตค์วามรู ้ 
                          ทกัษะ และการใชเ้ครื่องมอืทีเ่หมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
             (3)  สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ ปรบัปรุงและ/หรอืประเมนิองคป์ระกอบต่ำงๆของงำนดำ้น 
                           สถำปัตยกรรม 
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             (4)  สามารถตดิตามความก้าวหน้าและววิฒันาการทางดา้นสถาปัตยกรรม เทคโนโลยทีี่น ามาใช ้
                          รวมทัง้การน าไปประยุกต์ 
             (5)  มคีวามรู ้ความเขา้ใจและสนใจพฒันาความรู ้ความช านาญดา้นสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง 
             (6)  มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยดีา้นการออกแบบอื่นๆ 
                          เลง็เหน็การเปลีย่นแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ 
             (7) มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยุกต์ซอฟตแ์วร ์
ดา้นสถาปัตยกรรมทีใ่ชง้านไดจ้รงิ 
             (8) สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวชิาสถาปัตยกรรมกบัควำมรูใ้นศำสตรอ์ื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกำร
ทดสอบมำตรฐำนน้ีสำมำรถท ำไดโ้ดยกำรทกสอบของแต่ละวชิำในชัน้เรยีนตลอดระยะทีศ่กึษำอยู่ใหลกัสตูร 
 

2.2   วธิกีารสอน 
(1) บรรยาย 
(2) อภิปราย 
(3) และการปฏิบัติงาน 
 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 
(1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 
(2) การสอบ 
(3) ประเมินการเขาเรียน และมีสวนรวม 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 
            (1) คดิอย่างมวีจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
            (2) สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิผล เพือ่ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์
            (3) สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ 
            (4) สามารถประยุกตค์วามรู้ และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางดา้นสถาปัตยกรรม 
                        ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

3.2   วธิกีารสอน 
(1) มอบหมายงานใหฝกปฎิบัติ 
(2) ใหนักศึกษานำเสนอผลงาน 
(3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.3    วธิกีารประเมนิผล 
(1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 
(2) ประเมินการเข้าเรียน และมีส่วนรว่ม 
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4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
4.1   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

             (1)  สามารถสือ่สารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนา 
                           ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ 
            (2)   สามารถใหค้วามช่วยเหลอื   และอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆ 
                            ในกลุ่มทัง้ในบทบาทของผูน้ า หรอืในบทบาทของผูร้่วมทมีท างาน 
            (3)   สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชี้น าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม 
            (4)   มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม 
           (5)   สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทัง้สว่นตวัและสว่นรวม 
                           พรอ้มทัง้แสดงจุดยนือย่างพอ เหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
            (6)  มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 
                          คุณสมบตัติ่างๆ นี้สามารถวดัร่วมกบัคุณสมบตัใินขอ้ (1), (2), และ (3)   
                          ไดใ้นระหว่างการท ากจิกรรรมร่วมกนั 

4.2   วธิกีารสอน 
(1) มอบหมายงานใหฝกปฎิบัติ 
(2) ใหนักศึกษานำเสนอผลงาน 
(3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายกลุมยอย 

4.3   วธิกีารประเมินผล 
(1) ประเมินจากกิจกรรมและงานที่ไดรับมอบหมาย 
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ทำ 

 
5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1   ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 
           (1) มทีกัษะในกำรใชเ้ครื่องมอืทีจ่ ำเป็นทีม่อียู่ในปัจจุบนัต่อกำรท ำงำนทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยี
ทำงกำรออกแบบ  
           (2)  สามารถแนะน าประเดน็การแกไ้ขปัญหำ โดยใชส้ำรสนเทศทำงคณิตศำสตรห์รอืกำรแสดง
สถติปิระยุกตต์่อปัญหำทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงสรำ้งสรรค์              
           (3)  สามารถสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบของสือ่การ
น ำเสนออย่ำงเหมำะสม  
            (4)  สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีือ่สารอย่างเหมาะสม 
          5.2   วธิกีารสอน 

(1) ฝกใหมีการนำเสนอ การสื่อสารแสดงถึงแนวความคิด จินตนาการดวยภาพ 
(2) ฝกใหมีการจัดระบบความคิด การวิเคราะหดวยสื่อสัญลักษณ หรือภาพประกอบคำอธิบายที่กระชับ  
    เขาใจงายดวยอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการนำเสนอ 
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          5.3    วธิกีารประเมนิผล 
(1) ประเมินจากการสื่อสารแนวความคิด วิธีการนำเสนอผลงานใหเกิดความเขาใจดวยการแสดงภาพ 
(2) ประเมินการเขาเรียน และมีสวนรวม 

 
หมายเหตุ 
สญัลกัษณ์    หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั  
สญัลกัษณ์    หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง  
เวน้ว่าง  หมายถงึ ไม่ไดร้บัผดิชอบ 
ซึง่จะปรากฎอยู่ในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา 
(Curriculum Mapping) 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

     1 

แนะนำรายวิชา และใหโ้ปรแกรมงาน 
Project Design 3/1 (บ้านช้ันเดยีว) 
บรรยายกฏหมายอาคารเบื้องต้น 

3/7 บรรยายในช้ันเรียน และปฎิบตัิงาน  
1. อ.ดร.ศุภกจิ มูลประมุข 
2. อ.ก่อเกียรติ นมิมล     
3. อ.วิจิตร ศิลาวเิศษฤทธิ ์
4. อ.สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์                                

 

2 
 

สภาพแวดล้อมทางสถาปตัยกรรม 
การตรวจงานภาคปฏิบตัิ 1 

1/7 บรรยายในช้ันเรียน และปฎิบตัิงาน 

3 Sketch Design 3/1 
การตรวจงานภาคปฏิบตัิ 2 

1/7 บรรยายในช้ันเรียน และปฎิบตัิงาน 

4 การศึกษากรณีตัวอย่างบ้านช้ันเดยีว 
การตรวจงานภาคปฏิบตัิ 3 

1/7 บรรยายในช้ันเรียน และปฎิบตัิงาน 

5 การตรวจงานภาคปฏิบตัิ 4 1/7 บรรยายในช้ันเรียน  และปฎิบัติงาน 

6 Sketch Design 3/2 
การตรวจงานภาคปฏิบตัิ 5 

1/7 บรรยายในช้ันเรียนและปฎิบตัิงาน 

7 การตรวจงานภาคปฏิบตัิ 6 
แบบร่าง แปลน รูปดา้น รูปตดั 

1/7 บรรยายในช้ันเรียนและปฎิบตัิงาน 

8 ส่งงานภาคปฏิบตัิ (1)  1/7 อภิปรายและแลกเปลีย่นความคดิเห็น 

9 ส่งงานภาคปฏิบตัิ (2) นำเสนอผลงาน และ สอบกลางภาค 
10 ใหโ้ปรแกรมงาน Project Design 3/2 

(บ้านช้ันสองเดียว) 
1/7 บรรยายในช้ันเรียนและปฎิบตัิงาน 

11 วิเคราะห์ทีต่ั้ง และสภาพแวดล้อม 
การตรวจงานภาคปฏิบตัิ 1 

1/7 บรรยายในช้ันเรียนและปฎิบตัิงาน 

12 Sketch Design 3/3 1/7 บรรยายในช้ันเรียนและปฎิบตัิงาน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

การตรวจงานภาคปฏิบตัิ 2 
13 การศึกษากรณีตัวอย่างบ้านสองช้ัน 

การตรวจงานภาคปฏิบตัิ 3 
4 บรรยายในช้ันเรียนและปฎิบตัิงาน 

14 การตรวจงานภาคปฏิบตัิ 4 4 บรรยายในช้ันเรียนและปฎิบตัิงาน 

15 Sketch Design 3/4 
การตรวจงานภาคปฏิบตัิ 5 

4 บรรยายในช้ันเรียนและปฎิบตัิงาน 

16 การตรวจงานภาคปฏิบตัิ 6 
แบบร่าง แปลน รูปดา้น รูปตดั 

4 บรรยายในช้ันเรียนและปฎิบตัิงาน 

17 ส่งงานภาคปฏิบตัิ (1) 4 บรรยายในช้ันเรียนและปฎิบตัิงาน 

18 ส่งงานภาคปฏิบตัิ (2) นำเสนอผลงาน สอบปลายภาค 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

  - การเข้าช้ันเรียน 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
- การปฎิบัติงาน 

 
8 
17 
 

10% 
20% 
20% 
50% 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
1. ยงยุทธ ณ นคร. การออกแบบสถาปตยกรรม E-book จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. เลอสม สถาปตานนท. บาน การออกแบบสถาปตยกรรมพ้ืนฐาน.กรงุเทพ : อารต แอนต อารคิเทคเจอร  

พับลิเคชั่นส 
3. Reinhold, New York 1975, 2nd ed.1996, 3rd ed. John Willy, Hoboken 2007 

 
2.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

1) Reinhold, New York 1975, 2nd ed.1996, 3rd ed. John Willy, Hoboken 2007 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจาก 
นักศึกษาไดดังนี้ 

- การมสีวนรวมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน       
การเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน มีกลยุทธ ดังนี้ 

- ผลการสอบ 
- ผลการปฎิบัติงาน 
- การสังเกตการณ จากคณาจารยผูสอน 

 
3. การปรับปรุงการสอน      

นำผลงานที่อยูในเกณฑดี หรือที่ควรปรับปรุง แสดงใหเห็น และผลการประเมินแตละครั้ง เปรียบเทียบ 
ใหนักศึกษาเห็นเพ่ือกระตุน ใหเกิดความมุงมั่นและพัฒนาการฝกปฏิบัติ ใหกาวหนายิ่งขึน้ 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

กระบวนการที่ใชในการทวนสอบพิจารณาจากการสังเกตการเขาชั้นเรียน การจดบันทึก การสงงานปฏิบัติ  
การนำเสนองานหนา ชั้นเรียน การสอบภาคทฤษฎี และการสัมภาษณแบบกำหนดโครงสราง 
 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ตรวจสอบความสอดคลองของคำอธิบายรายวิชา  เนื้อหาการเรียน และพฤติกรรมของผูเรียน และผูสอน  
รวมทั้งผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2  มาทบทวนเปรียบเทียบ และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหไดผลดียิ่งขึ้น 
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     แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
     ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2 
 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธร์ะหว่างบุ
คคลและความรับผิด 

ชอบระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสือ่สาร 
และการเทคโนโลย ี

สารสนเทศเชิงตัวเลขก
ารสื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลยีสาร 

สนเทศ ์

        ความรับผิดชอบหลัก                                                         ความรับผิดชอบรอง 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน 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   ARD 2203 
ชื่อวิชา  การออกแบบ 

สถาปตยกรรม 3 
Architecture Design 3 

                             

 
 
 


