มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / รายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนยสุพรรณบุรี/โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ/
หลักสูตรการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อวิชา
2071104 วาดเสนสรางสรรค
Creative Drawing
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการออกแบบงานแสดง และ นิทรรศการ ประเภทวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยวรรณิกา เกิดบาง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1/2556 นักศึกษาชั้นปที่ 1 รหัส 56
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤศจิกายน 2554
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
• เพื่อศึกษาเตรียมความพรอมดานทักษะเทคนิควิธีตาง ๆทางศิลปะและการออกแบบ
• เขาใจหลักการเขียนภาพสัดสวนแสงเงาและองคประกอบศิลปที่ถูกตอง
• เพื่อศึกษาและฝกทักษะพื้นฐานการเขียนภาพลายเสน ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยูใน
ธรรมชาติและสิ่งกอสรางสถาปตยกรรมได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
• เพื่อใหผูเรียนไดความรูความเขาใจถึงหลักการวาดภาพลายเสนที่ถูกตอง

• เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาพลายเสนเพื่อสื่อสารภาพตางๆในเชิงการออกแบบที่ถูกตอง
และรวดเร็ว
• เพื่อสรางสรรคงานออกแบบโดยใชเทคนิคการเขียนภาพ การใชน้ําหนัก แสงและเงา
• เพื่อฝกทักษะการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการเขียนภาพเพื่อการออกแบบ
• เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในการสรางสรรคทางการออกแบบ
ใหเกิดเทคนิคใหมๆในการสรางงานเฉพาะตน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักและทฤษฎีการเขียนภาพลงลายเสน ฝกปฏิบัติการเขียนลายเสน การ
ลงน้ําหนักแสงเงา ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ ไดแกทิวทัศน คน สัตว สิ่งของ สิ่งที่มนุษย
สรางขึ้น ไดแก หุนปูนปน สิ่งกอสราง สถาปตยกรรมตางๆ ใหไดสัดสวน แสงเงา และองคประกอบศิลปที่
ถูกตอง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 25 ชั่วโมง ตอ
ภาคการศึกษา

ฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
มีการฝกทักษะการวาด การศึกษาดวยตนเอง 5
ภาพนอกสถานที่
ชั่วโมงตอสัปดาห
2 ครั้ง

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
และโครงการบมเพาะ
ตนกลา EVEX
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาในชั่วโมงเรียน
3.2 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการ
1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน มีความซื่อตรง ซื่อสัตยใน ไมเอาเปรียบ
เพื่อนรวมงานและผูอื่น
1.1.2 ออกแบบและสรางสรรคงานที่มุงเนนสงเสริมวัฒนธรรมไทย
1.1.3 มีความรับผิดชอบตองานทั้งงานสวนตัว และสวนรวม
1.1.4 มีความรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
1.2 วิธีสอน
1.2.1 บรรยายเนื้อหาประวัติทางประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ

1.2.2 บรรยายทฤษฏีที่เกี่ยวของในแตละบทเรียน พรอมสาธิตการเขียนภาพดวยเทคนิค
ตางๆพรอมยกตัวอยางภาพเขียนของศิลปนตางๆเพื่อสรางแรงบันดาลใจ
1.2.3 นํานักศึกษาไปเขียนรูปนอกสถานที่นอกหองเรียน เพื่อสรางความมั่นใจและเพิ่ม
จินตนาการใหกับผูเรียน
1.2.4 อภิปราย วิเคราะหและสังเคราะหงานหนาชั้นทุกครั้ง เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นถึง
ขอดีขอเสียงานของตนไปฝกฝนพัฒนาฝมือตอไปอยางเขาใจ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขาเรียนและการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยาง
ถูกตองและตรงเวลา
1.3.2 พิจารณาจากทักษะฝมือและการพัฒนาดานการเขียนภาพเพื่องานออกแบบ
1.3.3 ประเมินผลจากการตอบคําถาม รายงานและใบงานที่มอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ ของตะวันตกและตะวันออก ไดทักษะทาง
ศิลปะและการออกแบบ ทักษะการเขียนภาพลายเสน ภาพเหมือนจริง สิ่งกอสรางสถาปตยกรรม
สามารถถายทอดภาพโดยใชสัดสวนแสงเงาและองคประกอบศิลปที่ถูกตอง มีเทคนิคการเขียนภาพ การ
ใชพูกัน และการใชสีแบบตางๆ ฝกปฏิบัติการสรางภาพสื่อผสม การประยุกตใชหลักการสรางสรรค
ทางการออกแบบใหเกิดเทคนิคใหมๆในการสรางงานเฉพาะตน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายเนื้อหาในบทเรียนความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ
ของตะวันตกและตะวันออก
2.2.2 อธิบายสัดสวน แสงเงาและหลักการจัดองคประกอบศิลปพรอมยกตัวอยางงาน
2.2.3 สาธิตทักษะวิธีการเขียนภาพลายเสนดวยดินสอ การเขียนภาพดวยสีและพูกัน
2.2.4 อภิปราย วิจารณผลงานหนาชั้น วิเคราะหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.2.5ทัศนศึกษานอกสถานที่ ฝกทักษะการเขียนภาพจากสถานที่จริง
2.3 วิธีประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลจากเขาเรียน ความเอาใจใสและการสงงานตามเวลา
2.3.2 ประเมินผลจากงานการเขียนภาพที่นักศึกษาสง ทุกสัปดาห
2.3.3 ประเมินผลจากการสอบทฤษฏีปลายภาค
2.3.4 ประเมินผลจากผลงานภาคปฏิบัติและการจัดนิทรรศการผลงานภาพเขียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา
พัฒนาในการวิเคราะหการมองภาพที่เห็นและถายทอดโดยใชทักษะวิธีการเขียนภาพ
แสดงออกอยางถูกตองตามหลักการและทฤษฏีการจัดองคประกอบ สามารถนําเสนอใหผูอื่นไดเขาใจ

3.2 วิธีการสอน
3.2.1 วิเคราะหการพัฒนาฝมือของนักศึกษาแตละคน และปรับปรุงวิธีการสอนใหเขากับ
นักศึกษาแตละคน
3.2.2 วิเคราะหวิธีการสอนนําไปพัฒนาเครื่องมือและเทคนิควิธีการ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 พิจารณาจากความสนใจ ความรับผิดชอบ ความมุงมั่นของผูเรียน
3.3.2 พิจารณาจากการพัฒนาฝมือดานการเขียนภาพลายเสนและการจัดองคประกอบ
3.3.3 คะแนนจากการสอบทฤษฏี
3.3.4 คะแนนสอบภาคปฏิบัติและความสําเร็จในการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ
4.1.1 ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
4.1.2 ทักษะความเปนผูนําและผูตามในการทํางานที่เปนทีม
4.1.3 ทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ไดรับมอบหมายครบถวน
ทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมการเขียนภาพและใหมีการวิจารณผลงานในแตละครั้ง
4.2.2 มอบหมายงานทั้งรายกลุมและรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.3.2 ประเมินผลการผลงานที่นักศึกษานําเสนอ
4.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลที่กําหนดให
5.1.2 พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอาน โดยจัดทําเปนรายงาน
และนําเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษาสืบคนดวยตนเองทางเว็ปไซต นําขอมูลมาวิเคราะห
เพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน
5.2.2 นําเสนอผลการศึกษาขอมูล พรอมการวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย หลังจากฟงการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาของเพื่อรวมชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินจากรายงานการเขียนและการนําเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
ศึกษาและเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ ของตะวันตกและตะวันออก
ฝ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เตรี ย มความพร อ มด า นทั ก ษะทางศิ ล ปะและการออกแบบ การเขี ย นภาพลายเส น
ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ เชน ทิวทัศน คน สัตว ฯลฯ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน หุน
ปูนปน สิ่งกอสรางสถาปตยกรรมตางๆ ใหไดสัดสวนแสงเงาและองคประกอบศิลปที่ถูกตอง เนนเทคนิค
การเขียนภาพ การใชพูกัน และการใชสีแบบตางๆ ฝกปฏิบัติการสรางภาพสื่อผสม การประยุกตใช
หลักการสรางสรรคทางการออกแบบใหเกิดเทคนิคใหมๆในการสรางงานเฉพาะตน
1. แผนการสอน

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
อธิบายเนื้อหารายวิชา กิจกรรมตางๆ
หลักเกณฑการประเมินผลคะแนน
และการจัดนิทรรศการผลงานภาพเขียน

จํานวน
ชั่วโมง
3

2

บทที่ 1 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ
ของตะวันตกและตะวันออก
ทักษะทางศิลปะและการออกแบบ

3

3

บทที่ 2 หลักการจัดองคประกอบศิลป

3

4

บทที่ 3 ทักษะการวาดเสนเบื้องตน

3

5

บทที่ 4 ทักษะการเขียนภาพลายเสนหุนปูน
ปนรูปทรงเลขาคณิต

3

6

บทที่ 5 ทักษะการเขียนภาพลายเสน เนนการ

3

กิจกรรมการสอน/
สื่อการสอน
นําเขาสูบทเรียน พูดถึงบุคลิกภาพ
การเขาชั้นเรียน คุณธรรม
จริยธรรมของนักออกแบบ
บรรยายเนื้อหา Power Point
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องความคิด
สรางสรรค กับการบูรณาการใน
รายวิชา
บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
กิจกรรมที1่ จัดกลุมนักศึกษา
มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาเพิ่มเติม จากหนังสือและ
Internet
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
จรรยาบรรณของนักออกแบบ
บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
กิจกรรมที2่ นักศึกษา แตละกลุม
นําเสนอขอมูลที่คนควาหนาชั้น
อภิปราย
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ออกแบบ
สาธิต ยกตัวอยางงานวาดเสน
กิจกรรมที3่ มอบหมายงาน การ
วาดเสนดวยดินสอ การลากเสน
แบบตางๆ
นําเขาสูบทเรียน เนนเรื่อง
บุคลิกภาพ
สาธิต และมอบหมายงาน
กิจกรรมที4่ วาดเสนดวยดินสอ หุน
ปูนปนรูปทรงเลขาคณิต
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง

ผูสอน
อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

มองสัดสวนและแสงเงาของหุนปูนปนรูปทรง
เลขาคณิต

7

บทที่ 6 ทักษะการเขียนภาพสิ่งของตางๆ

3

9

การเขียนภาพจากธรรมชาติ
และภาพสิ่งของ

3

10

บทที่ 7 การเขียนภาพเพื่องานออกแบบ

3

11

บทที่ 8 ทักษะการเขียนภาพสิ่งของ

3

12

บทที่ 9 ทักษะการวาดภาพสิ่งกอสราง
สถาปตยกรรมตางๆ และวิวทิวทัศน

3

13

การวาดภาพทัศนียภาพ

3

บุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ในนักออกแบบ
กิจกรรมที5่ มอบหมายงานฝก
ทักษะการสังเกตแสงเงาของวัตถุ
หุนปูนปนรูปทรงเลขาคณิต
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
บุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ในนักออกแบบ
กิจกรรมที6่ มอบหมายงานฝก
ทักษะการเขียนภาพสิ่งของตางๆ
วิจารณผลงาน
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
บุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ในนักออกแบบ
กิจกรรมที7่ มอบหมายงานเขียน
ภาพจากธรรมชาตินอกหองเรียน
เชน ภาพใบไม ดอกไม กอนหิน
ฯลฯ
วิจารณผลงาน
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
บุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ในนักออกแบบ
บรรยายเนื้อหาการเขียนภาพเพื่อ
งานออกแบบ
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
บุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ในนักออกแบบ
กิจกรรมที8่ ฝกทักษะการเขียน
ภาพสิ่งของที่อยูรอบตัว เชน
เฟอรนิเจอร โตะ เกาอี้ ดินสอ
ปากกา กระดาษยับ
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
บุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ในนักออกแบบ
กิจกรรมที9่ ฝกทักษะการวาด
ภาพทัศนียภาพ สิ่งกอสราง
สถาปตยกรรมในแบบตางๆ
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
บุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ในนักออกแบบ
กิจกรรมที1่ 0 มอบมายงาน นํา
นักศึกษาฝกทักษะการเขียน
ทัศนียภาพนอกสถานที่

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

14

บทที่ 10 การสรางภาพแบบสื่อผสม
การใชสี

15

สอบภาคปฏิบัติในโครงการบมเพาะตนกลา
EVEX กิจกรรมที่ 1

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู

3

(บริเวณโดยรอบศูนยสุพรรณบุรี
และสถานที่ทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี)
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
บุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ในนักออกแบบ
ฝกทักษะการสรางภาพแบบ
สื่อผสมการใชสี
เขียนภาพทิวทัศนนอกสถานที่
วิจารณผลงาน
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ภาพเขียนของผูเรียน

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1-6

1.1.1 ไดรูถึงความรู ความจํา
และความเขาใจ
ประวัติศาสตรศิลปะและการ
ออกแบบ ของตะวันตกและ
ตะวันออก ทักษะทางศิลปะ
และการออกแบบ

• ทดสอบทักษะการวาดภาพ
กอนเขาสูบทเรียน
• สอบปลายภาค

7-11

1-11

1.1.2 ไดการฝกทักษะวาด
ภาพเบื้องตนและขั้นตอน
วิธีการใชทักษะการวาดภาพ
ประเภทตางๆ
1.1.3 สามารถนําทักษะการ
วาดภาพพื้นฐานไปประยุกตใช
ในงานออกแบบประเภทตางๆ
ได
1.1.1 ไดการฝกทักษะการวาด
ภาพโดยเทคนิควิธีการตางๆ
1.1.2 ไดรับองคความรูใหม
จากการคนควาหาขอมูลและ
การเรียนรูดวยตนเอง
2.1.1 สามารถเลือกใช
เครื่องมือตางๆในการนําเสนอ
ผลงาน
2.1.2 ผลงานสามารถสื่อสาร
ไดดี
1.1.1 สงเสริมคุณธรรม

• ปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน
• ปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาเรียน
• การวิเคราะหสรางสรรคความ
งาม
• สงงานตามกําหนด

• การเขาชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
1

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%
20%

ตลอดภาค
การศึกษา

65%

10%

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.1.2 ไดฝกความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับมอบหมาย
1.1.3 ฝกความตรงตอเวลา
1.1.4 มีน้ําใจชวยเหลือ
เอื้อเฟอกับผูอื่น
1.1.5 รูจักแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางการทํางาน
หรือเสนอผลงานและสามารถ
แกไขปญหานั้นไดอยางเปน
ระบบ

•
•
•
•

การสงงานตามที่กําหนด
การตอบคําถาม
การปฏิบัติกจิ กรรมในเวลาเรียน
บุคลิกภาพในเวลาเรียนในชั้น
เรียนและนอกสถานที่

การวัดผล
1.คะแนนระหวางภาคเรียน
1.1 ปฏิบัติงานรายสัปดาห
1.2 รายงาน/การบาน
1.3ปฏิบัติงาน
(จัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพเขียน)
2.สอบปลายภาค
2.1 สอบทฤษฎี
2.2 สอบภาคปฏิบัติ
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระดับคะแนนA
ระดับคะแนน B 
ระดับคะแนนB
ระดับคะแนน C 
ระดับคะแนน C
ระดับคะแนน D 
ระดับคะแนน D
ระดับคะแนน E

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ต่ํากวารอยละ

50
10

คะแนน
คะแนน

10

คะแนน

10
20

คะแนน
คะแนน

ตลอดภาค
การศึกษา

70 คะแนน

30 คะแนน

90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.เอกสารและตําราหลัก
เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ. วาดเสนสรางสรรค (Creative Drawing) กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
อมรินทร, 2550
วัชรพงษ หงสสุวรรณ.วาดเสนพื้นฐาน Entrance & Admission.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
1

วาดศิลป, บจก , 2552
ชาญพิชิต พงศทองสําราญ. วาดเสน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,2549
วิศิษฐ พิมพิมล. วาดเสน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวาดศิลป , 2551
1

1

1

1

1

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาการจัดองคประกอบการออกแบบ จัดทําโดยนักศึกษา โดยมี
กิจกรรมและความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
- แบบประเมินผูสอน และ แบบประเมินรายวิชา
- การสนทนาระหวางผูสอน และ ผูเรียน
- สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนมีดังนี้
- การทดสอบผลประเมินการเรียนรู
- ผลการสอบ
- สังเกตการณสอน จากผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากประเมินการสอน (ขอ 2 ) จึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรม และหาขอมูลเพิ่มเติม ใน
การปรับปรุงการสอนดังนี้
- การทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การตรวจสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามจากผลงานของนักศึกษาในระหวางภาคเรียน
มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยวิธีการใหคะแนน
ผลงาน และ คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวน และการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- มีการปรับปรุงรายวิชา ตามขอเสนอแนะ และความเหมาะสม
- เปลี่ยนอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู และมีแนวคิดที่แตกตาง และเหมาะสมกับ
สถานการณ

