มคอ.3 (1/2560)
2072302 วัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงสร้ำงงำนนิทรรศกำร
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
วิทยำเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรกำรออกแบบนิทรรศกำรและกำรจัดแสดง
โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชำ 2072302 ชื่อวิชำ วัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงสร้ำงงำนนิทรรศกำร
(Material Equipment for Exhibition Construction)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชำบังคับ สำหรับหลักสูตรฯ ระดับปริญญำตรี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ ว่ำที่ ร้อยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อำคำร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยำเขต สุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ปีกำรศึกษำ 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
 เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้และเข้ำใจพื้นฐำนของวิชำและทักษะกำรคำนวณ
 เพื่อให้นักศึกษำทรำบถึงประเภทและคุณสมบัติของอุปกรณ์ ในกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
 เพื่อให้นักศึกษำทรำบถึงโครงสร้ำงวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีกำร ขั้นตอนกำรประกอบ และติดตั้ง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
 เพื่อควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงประเภทและคุณสมบัติของอุปกรณ์ ในกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
 เพื่อควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมสำคัญของวัสดุและควำมเป็นมำของวัสดุชิ้นต่ำงๆ นั้น
 เพื่อควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงขั้นตอนกำรประกอบ อีกทั้งเทคนิคในกำรติดตั้งอุปกรณ์นั้น
 เพื่อควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงกำรใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำและปลอดภัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำประเภทและคุณสมบัติของอุปกรณ์ ในกำรจัดแสดงนิทรรศกำรแบบสำเร็จรูป ได้แก่ บูธแสดงสินค้ำ
บอร์ดจัดแสดง แท่นจัดแสดง และธงเสำ ศึกษำวัสดุโครงสร้ำง วัสดุตกแต่ง และอุปกรณ์ต่อเชื่อม เทคนิควิธีกำร
ขั้นตอนกำรประกอบและติดตั้งชิ้นส่วนต่ำงๆ กำรใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำและปลอดภัย รวมทั้ง
กำรดูแลรักษำ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบโครงสร้ำงเฉพำะหน่วย
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
15 ครั้งต่อภำคเรียน (ครั้ง กำหนดตำมควำม
15 ครั้งต่อภำคเรียน (ครั้ง 15 ครั้งต่อภำคเรียน (ครั้ง
ละ 3 ชม.)
เหมำะสม
ละ 5 ชม.)
ละ 5 ชม.)
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำต่อนักศึกษำรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ (เฉพำะรำยทีต่ ้องกำร)
อำจำรย์ประจำรำยวิชำประกำศเวลำให้นักศึกษำปรึกษำโดยผ่ำน facebook หรือ LINEของหลักสูตรฯ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่ำ และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.1.3 มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
1.1.4 เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์
1.1.5 เคำรพกฏระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบกำรทำรำยงำน
1.2 2 กำรนำเสนอโดยใช้รปู แบบเทคโนโลยีที่เหมำะสม
1.2.3 กำรกำหนดเวลำส่งงำนและเวลำเรียนในชัน้ เรียน
1.2.4 อำจำรย์เป็นแบบอย่ำงในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษำ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนในชัน้ เรียน และจำกกำรเสนอผลงำน
1.3.2 จำกกำรตรวจรำยงำน และ เสนอผลงำนกลุ่ม
1.3.3 สังเกตจำกกำรเข้ำเรียนและกำรส่งผลงำนที่ตรงเวลำ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 ทักษะกำรคำนวณ ประเภทและคุณสมบัติของอุปกรณ์ในกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
2.1.2 สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ เข้ำใจ และ อธิบำยควำมต้องกำรในกำรออกแบบนิทรรศกำรและงำน
แสดง ร่วมทั้งประยุกต์ควำมรู้ ทักษะ และ กำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำ
2.1.3 ควำมรู้เกี่ยวกับวัสดุโครงสร้ำง วัสดุตกแต่ง และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
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2.1.4 เข้ำใจและสนใจที่จะพัฒนำควำมรู้ ควำมชำนำญทำงกำรออกแบบอย่ำงต่อเนื่อง
2.1.5 รู้และเข้ำใจเทคนิควิธีกำร กำรประกอบ กำรติดตั้งอุปกรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.1.6 สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในที่สิ่งศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น ควำม
ปลอดภัย และ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 กำรบรรยำยโดยใช้ power point
2.2.2 จัดทำเอกสำรประกอบกำรสอน
2.2.3 กำรทำแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด
2.2.4 ปฏิบัติกำรกลุ่มและทำรำยงำน
2.2.5 นำเสนอผลงำน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจำกกำรสอบย่อย และ กำรสอบกลำงภำค
2.3.2 ประเมินจำกพฤติกรรมในชั้นเรียน และ ควำมรับผิดชอบต่องำนกลุ่ม
2.3.3 ประเมินจำกกำรตอบคำถำมระหว่ำงเรียนและกำรเสนอผลงำน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 เกิดทักษะในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และสรุปควำม
3.1.2 สำมำรถทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนควำมรู้
3.1.3 สำมำรถนำเสนอผลงำนโดยใช้สื่อประกอบ
3.1.4 ทักษะเบื้องต้นในกำรวิเครำะห์ และกำรค้นคว้ำสื่อต่ำง ๆจำกห้องวิทยบริกำรฯ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กำรสอนแบบถำม ตอบ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นในชัน้ เรียน
3.2.2 กำรทำรำยงำนหรือส่งผลงำนทีป่ ระกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีกำรดำเนินงำน
วิจำรณ์ผลและสรุปผล
3.2.3 เสนอรำยงำนหน้ำชัน้ เรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจำกกำรตอบคำถำมในระหว่ำงเรียนและจำกกำรเสนอผลงำน
3.3.2 ประเมินจำกรำยงำน
3.3.3 สังเกตจำกกำรตอบคำถำมหรือกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคนในสังคมได้หลำกหลำย และสำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเป็น
มิตรระหว่ำงเพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนร่วมหลักสูตรได้เป็นอย่ำงดี
4.1.2 ส่งเสริมให้รู้จักกำรทำงำนเป็นกลุ่มและรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับ
4.1.3 สำมำรถใช้ควำมรู้มำพัฒนำในกำรทำงำนที่เกี่ยวข้องและนำไปสู้กำรปฏิบตั ิที่เหมำะสม
4.1.4 รู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น
4.1.5 มีควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.2 วิธีการสอน
แบ่งนักศึกษำทำงำนเป็นกลุ่มและจัดทำรำยงำนพร้อมทั้งเสนอผลงำนเป็นกลุ่มโดยกำหนดหน้ำที่รับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
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ประเมินตนและกำรประเมินจำกเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ประเมินจำกระหว่ำงปฏิบัติงำนเป็นกลุ่ม กำรเสนอผลงำนและจำกผลงำนที่ทำร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สำมำรถคำนวณเชิงตัวเลขเพื่อวิเครำะห์หำค่ำพื้นที่ ปริมำตร ของวัสดุที่ใช้ในงำนโครงสร้ำง
5.1.2 สำมำรถใช้แหล่งข้อมูลเพื่อสืบค้นหำข้อมูลต ในกำรเรียนรู้ และเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง
5.1.3 สำมำรถ social network media สำหรับติดต่ออำจำรย์ผู้สอนและระหว่ำงนักศึกษำด้วย
5.1.4 พัฒนำกำรใช้ภำษำเขียนเพื่อทำรำยงำนและพัฒนำภำษำพูดในกำรนำเสนอผลงำน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ให้ทำรำยงำนโดยกำรวำงแผนและรูปแบบรำยงำนด้วยตนเอง
5.2.2 กำรนำเสนอผลงำนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
5.2.2 ให้สืบค้นข้อมูลทำง internet
ร
ย่อย
email
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจำกกำรรำยงำน กำรเสนอผลงำน และกำรใช้สถิติมำวิเครำะห์ข้อมูล รวมทั้งกำรใช้ภำษำเขียน
และพูด
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1

2

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ทบทวนควำมรู้
พื้นฐำนและทักษะเชิง
ตัวเลข

จานวน
ชั่วโมง
3

6

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
1. อำจำรย์ผู้สอนแนะนำตัว และ อธิบำย
เนื้อหำรำยวิชำ จุดประสงค์และ
เป้ำหมำยของรำยวิชำ เกณฑ์กำร
วัดผลและประเมินผล แนะนำหนังสือ
และ website เพิ่มเติม
2. ทำกิจกรรมบทที่ 1 กำรนำเข้ำสู่
บทเรียนโดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดย
ใช้คำถำมเป็นฐำน ให้นักศึกษำ
แบ่งกลุ่มอภิปรำยเพื่อสรุปควำมรู้ที่จะ
ได้รับในรำยวิชำนี้
3. อำจำรย์สรุปประเด็นที่สำคัญ
4. บรรยำยประกอบ สื่อกำรสอน แผ่นใส/
Power point
5. อภิปรำยและซักถำม
1. บรรยำยประกอบ สื่อกำรสอน
แผ่นใส/Power point
2. อำจำรย์ร่วมกับนักศึกษำอภิปรำย
ซักถำม และวิเครำะห์กำรคำนวณของ
รูปแบบต่ำง ๆ
3. ให้นักศึกษำทำแบบฝึกปฏิบัติ

ผู้สอน
อำจำรย์
ว่ำที่ ร้อยตรี
ดร.ศรัฐ สิมศิริ

อำจำรย์
ว่ำที่ ร้อยตรี
ดร.ศรัฐ สิมศิริ

4

3- 7

บทที่ 3 ประเภทของวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงำน
นิทรรศกำร
 โลหะ
 พอลิเมอร์และ
พลำสติก
 กระดำษ เนื้อเยื่อ
และไม้
 ผ้ำและเส้นใย
บทที่ 4 ลักษณะของ
นิทรรศกำรและควำมสัมพันธ์
กับวัสดุฯ

15

9

บทที่ 5 กำรวำงแผนและกำร
กำหนดรูปแบบกำรจัด
นิทรรศกำร

3

10

บทที่ 5 กำรวำงแผนและกำร
กำหนดรูปแบบกำรจัด
นิทรรศกำร (ต่อ)

3

11

บทที่ 6 บทบำท
ควำมสัมพันธ์ของวัสดุ&
อุปกรณ์ และ เทคนิคกำร
จัดวำง

3

12

บทที่ 6 บทบำท
ควำมสัมพันธ์ของวัสดุ&

3

8

3

4. ภำคปฏิบัติพื้นฐำนควรรู้เกี่ยวกับกำร
เครื่องมือวัด รำยงำน วิธีใช้
1. อำจำรย์ทบทวนจำกกำรทำแบบฝึก
ปฏิบัติบทที่ 2
2. บรรยำยประกอบสื่อ Power Point
3. แบ่งกลุ่ม เตรียมจัดทำรำยงำน

อำจำรย์
ว่ำที่ ร้อยตรี
ดร.ศรัฐ สิมศิริ

1.กำรบรรยำยประกอบสื่อ Power
Point
2. ชม VDO/VCD
3. อภิปรำยและซักถำม
4. นักศึกษำส่งรำยงำนกำร
5. ภำคปฏิบัติเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุโดย
ศึกษำจำกตัวอย่ำงที่เตรียมมำและทำ
รำยงำน
1. กำรบรรยำยประกอบสื่อ Power
Point
2. อภิปรำยและซักถำม
3. ให้นักศึกษำวิเครำะห์กำรจัดรูปแบบ
นิทรรศกำร
4. ภำคปฏิบัติเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำร
จัดที่เตรียมมำ
1.อำจำรย์ทบทวนข้อมูลและข้อบกพร่อง
ที่พบจำกกำรทำรำยงำน
2. กำรบรรยำยประกอบสื่อ Power
Point
3. อภิปรำยและซักถำม
4. มอบหมำยงำนกลุ่มเพิ่มเติม สำหรับ
ให้นักศึกษำทำรำยงำน
1. กำรบรรยำยประกอบสื่อ Power
Point
2. อภิปรำยและซักถำม
3. จัดกลุ่มสรุปและอภิปรำยเนื้อหำ

อำจำรย์
ว่ำที่ ร้อยตรี
ดร.ศรัฐ สิมศิริ

1.อำจำรย์ทบทวนเนื้อหำที่เรียนมำ
2. กำรบรรยำยประกอบสื่อ Power

อำจำรย์
ว่ำที่ ร้อยตรี

อำจำรย์
ว่ำที่ ร้อยตรี
ดร.ศรัฐ สิมศิริ

อำจำรย์
ว่ำที่ ร้อยตรี
ดร.ศรัฐ สิมศิริ

อำจำรย์
ว่ำที่ ร้อยตรี
ดร.ศรัฐ สิมศิริ

5

อุปกรณ์ และ เทคนิคกำร
จัดวำง (ต่อ)
13-14

นำเสนอผลงำน รำยงำนกลุ่ม

6

Point และเอกสำรประกอบกำรสอน
3. อภิปรำยและซักถำม
4. ภำคปฏิบัตินักศึกษำแบ่งเป็นกลุ่ม
วิเครำะห์ เพื่อเตรียมนำเสนอผลงำน
นักศึกษำรำยงำนกลุ่มหน้ำชัน้ เรียน

15

สรุปและประเมิน

3

สรุปและประเมินผลกำรนำเสนอรำยงำน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู้
1
1.1.1, 1.1.3, ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
2.1.1, 2.1.2, สอบกลำงภำค
3.1.1, 4.1.2
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
สอบปลำยภำค
2
1.2.2, 1.3.2, นำเสนอผลงำน สรุปผล
2.1.1- 2.1.3, ทำงำนเป็นกลุ่ม แบ่งหน้ำที่ คุณภำพ
3.1.1, 3.1.3, กำรเขียนรำยงำน
4.1.2, 5.1.1, ส่งรำยงำนตำมที่กำหนด
5.1.2, 5.1.4
3
1.1.1-1.1.5,
กำรเข้ำชั้นเรียน
3.1.2, 4.1.1
กำรตอบคำถำม
กำรนำเสนอหรืออภิปรำย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
5
8
11
15
ตลอดภำค
กำรศึกษำ

ตลอดภำค
กำรศึกษำ

ดร.ศรัฐ สิมศิริ

อำจำรย์
ว่ำที่ ร้อยตรี
ดร.ศรัฐ สิมศิริ

อำจำรย์
ว่ำที่ ร้อยตรี
ดร.ศรัฐ สิมศิริ

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10 %
25 %
10 %
25 %
20 %

10 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เอกสำรประกอบกำรสอน
2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. ชม ภูมิภำค. 2523. เทคโนโลยีทำงกำรสอนและกำรศึกษำ. กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์ประสำนมิติ.
2. ไชยยงค์ กงศรี. 2540. เอกสำรประกอบกำรสอนหลักกำรและเทคนิคกำรจัดนิทรรศกำร. ฝ่ำยวิชำกำร
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น.
3. ณรงค์ สมพงษ์. 2535. สื่อเพื่อกำรส่งเสริมและเผยแพร่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์โอ
เดียนสโตร์.
4. ธีรศักดิ์ อัครบวร. 2537. นิทรรศกำรและกำรจัดแสดง. กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิชย์.
5. นิคม มุสิกะคำมะ. 2521. วิชำพิพิธภัณฑ์. กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิชย์.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เบ็ญจพร ศุภวรรณกิจ. (ม.ป.ป.) เอกสำรประกอบกำรบรรยำย. เรื่อง กำรออกแบบตกแต่งนิทรรศกำร
ฝ่ำยออกแบบ ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร.
ปรำณี เชียงทอง. 2522. คู่มือกำรจัดนิทรรศกำรอย่ำงรวดเร็วและง่ำย. กรุงเทพมหำนคร : สุวีริยสำส์น
เปรื่อง กุมุท. 2526. เทคนิคกำรจัดนิทรรศกำร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหำนคร : สุวีริยสำส์น
พยุงศักดิ์ ประจุศิลป์. 2535. กำรออกแบบสำหรับนิทรรศกำร. กรุงเทพมหำนคร : ส.ศิริกำรพิมพ์
พฤติพงษ์ เล็กศิริรตั น์. 2528. เอกสำรประกอบกำรสอนเทคนิคนิทรรศกำร. สงขลำ : มหำวิทยำลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒสงขลำ
วำสนำ ซำวหำ. 2533. สื่อกำรเรียนกำรสอน. กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
วัฒน จูฑะวิภำต. 2526. กำรจัดนิทรรศกำร. กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์กลิน่ แก้ว.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำ อุปกรณ์และโครงสร้ำงงำนนิทรรศกำร
จัดทำโดยนักศึกษำ โดยมีกิจกรรมและควำมเห็นจำกนักศึกษำ ดังนี้
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรำยวิชำ
- กำรสนทนำระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน
- สังเกตจำกพฤติกรรมของผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
กำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกำรสอน มีดังนี้
- กำรทดสอบผลประเมินกำรเรียนรู้
- ผลกำรสอบ
-กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจำกกำรประเมินกำรสอน (ข้อ 2) จึงปรับปรุงกำรสอน โดยจัดกิจกรรมและหำข้อมูลเพิ่มเติมในในกำร
ปรับปรุงกำรสอน ดังนี้
- กำรจัดสัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- กำรทำวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนตำมรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมรำยหัวข้อ โดยจำกกำรตั้งโจทย์ตำม
และจำกกำรตรวจรำยงำนของนักศึกษำ รวบถึงกำรทดสอบย่อย มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชำ ดังนี้
- กำรทวนสอบกำรให้คะแนนจำกกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำโดยอำจำรย์ทำ่ นอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกหน่วยงำนพันธมิตรภำยนอก ที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจำหลักสูตร
- มีกำรตั้งกรรมกำรในสำขำวิชำตรวจผลประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยตรวจสอบข้อสอบ รำยงำน
วิธีกำรให้คะแนนสอบ และคะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จำกผลกำรประเมิน และกำรทวนสอบผลสัมฤทธิป์ ระสิทธิผลรำยวิชำ มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรสอนและ
รำยละเอียดวิชำเพื่อให้เกิดคุณภำพ ดังนี้
- ปรับปรุงรำยวิชำตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอำจำรย์ผู้สอนหรือผู้สอนประยุกต์ควำมรู้จำกงำนวิจัย เพื่อให้นักศึกษำเรียนรู้และมี
แนวคิดวิเครำะห์จำกปัญหำ
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