สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวด 1

3

ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

12

13

2

มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนย์สพุ รรณบุรี/หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ/
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2072302 ชื่อวิชา วัสดุอปุ กรณ์สําหรับโครงสร้ างงานนิทรรศการ
(Material Equipment for Exhibition Construction)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาบังคับ สําหรับหลักสูตรฯ ระดับปริ ญญาตรี
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ ดร.ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สพุ รรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
พฤษภาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
• เพื่อมุง่ หมายให้ นกั ศึกษามีความรู้และเข้ าใจพื ้นฐานของวิชาและทักษะการคํานวณ
• เพื่อศึกษาประเภทและคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ ในการจัดแสดงนิทรรศการ
• เพื่อศึกษาโครงสร้ างวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการ ขันตอนการประกอบ
้
และติดตัง้
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
• เพื่อความรู้ความเข้ าใจถึงประเภทและคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ ในการจัดแสดงนิทรรศการ
• เพื่อความรู้ความเข้ าใจถึงความสําคัญของวัสดุและความเป็ นมาของวัสดุชิ ้นต่างๆ นัน้
• เพื่อความรู้ความเข้ าใจถึงขันตอนการประกอบ
้
อีกทังเทคนิ
้
คในการติดตังอุ
้ ปกรณ์นนั ้
• เพื่อความรู้ความเข้ าใจถึงการใช้ วสั ดุอปุ กรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและปลอดภัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทและคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ ในการจัดแสดงนิทรรศการแบบสําเร็จรูป ได้ แก่ บูธ
แสดงสินค้ า บอร์ ดจัดแสดง แท่นจัดแสดง และธงเสา ศึกษาวัสดุโครงสร้ าง วัสดุตกแต่ง และอุปกรณ์
ต่อเชื่อม เทคนิควิธีการ ขันตอนการประกอบและติ
้
ดตังชิ
้ ้นส่วนต่างๆ การใช้ วสั ดุอปุ กรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าและปลอดภัย รวมทังการดู
้
แลรักษา ฝึ กปฏิบตั กิ ารออกแบบโครงสร้ างเฉพาะหน่วย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

30 ชัว่ โมง/ภาค
การศึกษา

กําหนดตามความ
เหมาะสม

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30 ชัว่ โมง/ภาค
การศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง

5 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึกษาต่อนักศึกษารายบุคคลหรื อเป็ นกลุม่ 1 ชัว่ โมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้ องการ)
อาจารย์ประจํารายวิชาประกาศเวลาให้ นกั ศึกษาปรึกษาโดยผ่าน facebook ของหลักสูตรฯ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
1.1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
้
ณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฏระเบียบ และข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบการทํารายงาน
1.2 2 การนําเสนอโดยใช้ รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.2.3 การกําหนดเวลาส่งงานและเวลาเรี ยนในชันเรี
้ ยน
1.2.4 อาจารย์เป็ นแบบอย่างในเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรมแก่นกั ศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน และจากการเสนอผลงาน
1.3.2 จากการตรวจรายงาน และ เสนอผลงานกลุ่ม
1.3.3 สังเกตจากการเข้ าเรี ยนและการส่งผลงานที่ตรงเวลา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ีต้องได้ รับ
2.1.1 ทักษะการคํานวณ ประเภทและคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการ
2.1.2 ความรู้เกี่ยวกับวัสดุโครงสร้ าง วัสดุตกแต่ง และอุปกรณ์ตอ่ เชื่อม
2.1.3 เทคนิควิธีการ การประกอบ การติดตังอุ
้ ปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.4 ความปลอดภัย และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายโดยใช้ power point
2.2.2 จัดทําเอกสารประกอบการสอน
2.2.3 การทําแบบทดสอบหรื อแบบฝึ กหัด
2.2.4 ปฏิบตั กิ ารกลุม่ และทํารายงาน
2.2.5 นําเสนอผลงาน
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2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบย่อย และ การสอบกลางภาค
2.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน และ ความรับผิดชอบต่องานกลุม่
2.3.3 ประเมินจากการตอบคําถามระหว่างเรี ยนและการเสนอผลงาน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 เกิดทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความ
3.1.2 สามารถทํางานร่วมกันเป็ นกลุม่ และแลกเปลี่ยนความรู้
3.1.3 สามารถนําเสนอผลงานโดยใช้ สื่อประกอบ
3.1.4 ทักษะเบื ้องต้ นในการวิเคราะห์ และการค้นคว้าสื่ อต่าง ๆจากห้องวิทยบริ การฯ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบถาม ตอบ เพื่อรับฟั งความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
3.2.2 การทํารายงานหรื อส่งผลงานที่ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินงาน
วิจารณ์ผลและสรุปผล
3.2.3 เสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการตอบคําถามในระหว่างเรี ยนและจากการเสนอผลงาน
3.3.2 ประเมินจากรายงาน
3.3.3 สังเกตจากการตอบคําถามหรื อการแก้ ปัญหาระหว่างเรี ยน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 การสร้ างความสัมพันธ์ความเป็ นมิตรระหว่างเพื่อนในชันเรี
้ ยน
4.1.2 ส่งเสริ มให้ ร้ ูจกั การทํางานเป็ นกลุม่ และรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับ
4.1.3 รู้จกั มีนํ ้าใจช่วยเหลือผู้อื่น
4.2 วิธีการสอน
แบ่งนักศึกษาทํางานเป็ นกลุม่ และจัดทํารายงานพร้ อมทังเสนอผลงานเป็
้
นกลุม่ โดยกําหนดหน้ าที่
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตนและการประเมินจากเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน
ประเมินจากระหว่างปฏิบตั งิ านเป็ นกลุม่ การเสนอผลงานและจากผลงานที่ทําร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
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5.1.1 สามารถคํานวณเชิงตัวเลขเพื่อวิเคราะห์หาค่าพื ้นที่ ปริมาตร ของวัสดุที่ใช้ ในงานโครงสร้ าง
5.1.2 สามารถใช้ แหล่งข้ อมูลเพื่อสืบค้ นหาข้ อมูลต่าง ๆ ในการเรี ยนรู้ และเพื่อใช้ ในการอ้ างอิง
5.1.3 สามารถใช้ social network media สําหรับติดต่ออาจารย์ผ้ สู อนและระหว่างนักศึกษาด้ วย
5.1.4 พัฒนาการใช้ ภาษาเขียนเพื่อทํารายงานและพัฒนาภาษาพูดในการนําเสนอผลงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ให้ ทํารายงานโดยการวางแผนและรูปแบบรายงานด้ วยตนเอง
5.2.2 การนําเสนอผลงานโดยใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.2 ให้ สืบค้ นข้ อมูลทาง internet
5.2.3 ให้ ทํารายงานย่อยส่งทาง email
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการรายงาน การเสนอผลงาน และการใช้ สถิตมิ าวิเคราะห์ข้อมูล รวมทังการใช้
้
ภาษา
เขียน และพูด
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
บทที่ 1 บทนํา

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อ
ผู้สอน
ชั่วโมง
ที่ใช้ (ถ้ ามี)
2
1.อาจารย์ผ้ สู อนแนะนําตัว และ
ดร. ชนินทร์ ฯ
อธิบายเนื ้อหารายวิชา จุดประสงค์
และ เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือ และ website เพิ่มเติม
2. ทํากิจกรรมบทที่ 1 การนําเข้ าสู่
บทเรี ยนโดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยใช้ คําถามเป็ นฐาน ให้
นักศึกษาแบ่งกลุม่ อภิปรายเพื่อ
สรุปความรู้ที่จะได้ รับในรายวิชานี ้
3. อาจารย์สรุปประเด็นที่สําคัญ
4. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
แผ่นใส/Power point
5. อภิปรายและซักถาม
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2

บทที่ 2 ทบทวนความรู ้

2

3- 7

บทที่ 3 ประเภทของวัสดุ

10

8

9

พื้ นฐานและทักษะเชิง
ตัวเลข

และอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
นิ ทรรศการ
• โลหะ
• พอลิเมอร์และ
พลาสติก
• กระดาษ เนื้ อเยือ่
และไม้
• ผ้าและเส้นใย
บทที่ 4 ลักษณะของ
นิ ทรรศการและ
ความสัมพันธ์กบั วัสดุฯ

บทที่ 5 การวางแผนและ

การกําหนดรูปแบบการจัด
นิ ทรรศการ

2

2

1.บรรยายประกอบ สื่อการสอน
ดร. ชนินทร์ ฯ
แผ่นใส/Power point
2. อาจารย์ร่วมกับนักศึกษาอภิปราย
ซักถาม และวิเคราะห์การคํานวณ
ของรูปแบบต่าง ๆ
3. ให้ นกั ศึกษาทําแบบฝึ กปฏิบตั ิ
4. ภาคปฏิบตั พิ ื ้นฐานควรรู้เกี่ยวกับ
การเครื่ องมือวัด รายงาน วิธีใช้
1.อาจารย์ทบทวนจากการทําแบบ ดร. ชนินทร์ ฯ
ฝึ กปฏิบตั บิ ทที่ 2
2.บรรยายประกอบสื่อ Power Point
3. แบ่งกลุม่ เตรี ยมจัดทํารายงาน

1.การบรรยายประกอบสื่อ Power
ดร. ชนินทร์ ฯ
Point
2. ชม VDO/VCD
3. อภิปรายและซักถาม
4. นักศึกษาส่งรายงานการ
5. ภาคปฏิบตั เิ รี ยนรู้เกี่ยวกับวัสดุโดย
ศึกษาจากตัวอย่างที่เตรี ยมมาและทํา
รายงาน
1. การบรรยายประกอบสื่อ Power ดร. ชนินทร์ ฯ
Point
2. อภิปรายและซักถาม
3. ให้ นกั ศึกษาวิเคราะห์ การ
จัดรูปแบบนิทรรศการ
4. ภาคปฏิบตั เิ รี ยนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดที่เตรี ยมมา
0

0
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10

บทที่ 6 บทบาท

2

11

บทที่ 7 ความสัมพันธ์ของ

2

12

บทที่ 8 บทบาทความ

2

13-14

นําเสนอผลงาน รายงาน
กลุม่
สรุปและประเมิน

2

15

ความสัมพันธ์ของวัสดุ&
อุปกรณ์ และ เทคนิ คการ
จัดวาง

พื้ นฐานความคิด เนื้ อหาต่อ
องค์ประกอบทางกายภาพ
และการจัดวาง
รับผิดชอบและความ
ปลอดภัยในงาน

2

1.อาจารย์ทบทวนข้ อมูลและ
ข้ อบกพร่องที่พบจากการทํา
รายงาน
2. การบรรยายประกอบสื่อ Power
Point
3. อภิปรายและซักถาม
4. มอบหมายงานกลุม่ เพิ่มเติม
สําหรับให้ นกั ศึกษาทํารายงาน
1. การบรรยายประกอบสื่อ Power
Point
2. อภิปรายและซักถาม
3. จัดกลุม่ สรุปและอภิปรายเนื ้อหา
1.อาจารย์ทบทวนเนื ้อหาที่เรี ยนมา
2. การบรรยายประกอบสื่อ Power
Point และเอกสารประกอบการสอน
3. อภิปรายและซักถาม
4. ภาคปฏิบตั นิ กั ศึกษาแบ่งเป็ นกลุม่
วิเคราะห์ เพื่อเตรี ยมนําเสนอผลงาน
นักศึกษารายงานกลุม่ หน้ าชันเรี
้ ยน

ดร. ชนินทร์ ฯ

สรุปและประเมินผลการนําเสนอ
รายงาน

ดร. ชนินทร์ ฯ

ดร. ชนินทร์ ฯ

ดร. ชนินทร์ ฯ

ดร. ชนินทร์ ฯ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรี ยนรู้
1
1.1.1, 1.1.3, ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1
2.1.1, 2.1.2, สอบกลางภาค
3.1.1, 4.1.2 ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 2
สอบปลายภาค
2
1.2.2, 1.3.2, นําเสนอผลงาน สรุ ปผล
2.1.1- 2.1.3, ทํางานเป็ นกลุม่ แบ่งหน้ าที่
3.1.1, 3.1.3, คุณภาพการเขียนรายงาน
4.1.2, 5.1.1, ส่งรายงานตามที่กําหนด
5.1.2, 5.1.4
3
1.1.1-1.1.5, การเข้ าชันเรี
้ ยน
3.1.2, 4.1.1 การตอบคําถาม
การนําเสนอหรื ออภิปราย

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
5
8
11
15
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10 %
25 %
10 %
25 %
20 %

10 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
1. ชม ภูมิภาค. 2523. เทคโนโลยีทางการสอนและการศึกษา. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
ประสานมิติ.
2. ไชยยงค์ กงศรี . 2540. เอกสารประกอบการสอนหลักการและเทคนิคการจัดนิทรรศการ. ฝ่ าย
วิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
3. ณรงค์ สมพงษ์ . 2535. สื่อเพื่อการส่งเสริ มและเผยแพร่. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุ งเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ .
4. ธีรศักดิ์ อัครบวร. 2537. นิทรรศการและการจัดแสดง. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิชย์.
5. นิคม มุสิกะคามะ. 2521. วิชาพิพิธภัณฑ์. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชย์.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เบ็ญจพร ศุภวรรณกิจ. (ม.ป.ป.) เอกสารประกอบการบรรยาย. เรื่ อง การออกแบบตกแต่ง
นิทรรศการ ฝ่ ายออกแบบ ศูนย์บริภณ
ั ฑ์เพื่อการศึกษา
กรุงเทพมหานคร.
ปราณี เชียงทอง. 2522. คูม่ ือการจัดนิทรรศการอย่างรวดเร็วและง่าย. กรุงเทพมหานคร : สุวีริย
สาส์น
เปรื่ อง กุมทุ . 2526. เทคนิคการจัดนิทรรศการ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาส์น
พยุงศักดิ์ ประจุศลิ ป์. 2535. การออกแบบสําหรับนิทรรศการ. กรุงเทพมหานคร : ส.ศิริการพิมพ์
พฤติพงษ์ เล็กศิริรัตน์. 2528. เอกสารประกอบการสอนเทคนิคนิทรรศการ. สงขลา :
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒสงขลา
วาสนา ซาวหา. 2533. สื่อการเรี ยนการสอน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ .
วัฒน จูฑะวิภาต. 2526. การจัดนิทรรศการ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์กลิ่นแก้ ว.
ศิริพงศ์ พยอมแย้ ม. 2537. เทคนิคงานกราฟิ ก. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ .
สันทัด ภิบาลสุข และพิมพ์ใจ ภิบาลสุข. 2525. การใช้ สื่อการสอน. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์พีระพัธนา.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา อุปกรณ์และโครงสร้ างงานนิทรรศการ
จัดทําโดยนักศึกษา โดยมีกิจกรรมและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี ้
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน มีดงั นี ้
- การทดสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
- ผลการสอบ
-การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมสอน

11

มคอ. 3
3. การปรั บปรุ งการสอน
หลังจากการประเมินการสอน (ข้ อ 2) จึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมและหาข้ อมูลเพิ่มเติมในใน
การปรับปรุงการสอน ดังนี ้
- การจัดสัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การทําวิจยั ในชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนตามรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามรายหัวข้ อ โดยจากการตัง้
โจทย์ตาม และจากการตรวจรายงานของนักศึกษา รวบถึงการทดสอบย่อย มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชา ดังนี ้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ทา่ นอื่น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานพันธมิตรภายนอก ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตังกรรมการในสาขาวิ
้
ชาตรวจผลประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้ อสอบ
รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้ เกิดคุณภาพ ดังนี ้
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อนหรื อผู้สอนประยุกต์ความรู้ จากงานวิจยั เพื่อให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้
และมีแนวคิดวิเคราะห์จากปั ญหา
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