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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2074904 โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
Special Design Project for Event and Exhibition Design

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดร.ชนินทร กุลเศรษฐัญชลี
4.2 อาจารยผูสอน ดร.ชนินทร กุลเศรษฐัญชลี และวาที่รอยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ ตอนเรียน UA
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 8 มกราคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อใหนักศึกษามีความรูในกระบวนการคิด หลักการและแนวทางที่ไดศึกษามาทั้งหมดของหลักสูตร
นํามาบูรณาการองคความรูใหมประยุกตใชในการทํางานวิจัยในเรื่องที่นักศึกษาสนใจมากที่สุดการแกปญหา
ทางการออกแบบหรือพัฒนาขึ้นใหมตามกระบวนการวิจัยที่ถูกตองและใหมีความสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดหรือสามารถนํ าไปใช ป ระโยชน ไดจ ริงรวมทั้งนําเสนอผลงานและจัดนิท รรศการเพื่อเผยแพรสู
สาธารณะอันจะนําไปซึ่งการตอยอดองคความรูในงานอาชีพ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1เพื่ อ ให นั กศึ ก ษา มี ค วามรูแ ละความเขาใจเกี่ย วกั บ หลัก การและทฤษฎี ที่ สํ าคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาเขาใจและอธิบายความตองการในออกแบบนิทรรศการและงานแสดง
รวมทั้ งประยุ ก ต ค วามรู ทั ก ษะและการใช เครื่ อ งมื อ ที่ เหมาะสมกั บ การแก ไขป ญ หา สามารถวิเคราะห
ออกแบบในการออกแบบนิทรรศการและงานแสดงในรูปแบบตางๆได
1.2.2 เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถเรียนรูสิ่งใหม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการออกแบบ รูเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางการออกแบบอยางตอเนื่อง มีความรู
ในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
1.2.3. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านและรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ได รั บ
มอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม มีประสบการณในการพัฒนาและการ
ประยุกตการออกแบบนิทรรศการและงานแสดงที่ใชงานไดจริง สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรู
ในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางาน
เปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร
และสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากรายวิชาโครงการพิเศษฯ นี้เปนการศึกษาหลักการและแนวทางที่ไดศึกษามาทั้งหมดของ
หลั กสู ต รเพื่ อนํ ามาบู รณาการองคความรูใหมป ระยุ กต ใช ในการทํ างานและจากการค น ควาวิ จัย ในเรื่องที่
นักศึกษาสนใจมากที่สุดเพื่อการแกปญหานั้นๆดวยวิธีทางการออกแบบหรือพัฒนาขึ้นใหมตามกระบวนการ
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ศึกษาวิจัยที่ถูกตองและใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดหรือสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
รวมทั้งนําเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ
ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จึงมีความมุงหวัง
ใหนักศึกษาไดศึกษาและทราบถึงปญหา ที่มาของปญหา และปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาออกแบบ พัฒนา
รวมถึงปรับปรุงแกไข และกระบวนการนําเสนอใหสามารถตอบสนองสาธารณชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
และเปนประโยชนจริง ทั้งนี้ไดปรับปรุงรายวิชาโดยมุงใหนักศึกษาสามารถนําทฤษฎีและหลักการทางการ
ออกแบบที่ ได เรี ย นรู ม าทั้ งหมด และปรั บ ปรุ งรูป แบบการเรีย นการสอนโดยเน น การเรีย นรูแ บบ Active
Learning และ Student-centered Learning
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาหลั ก การและแนวทางที่ ได ศึก ษามาทั้ งหมดของหลั กสู ต รนํ ามาบู ร ณาการองค ความรูใหม
ประยุกตใชในการทํางานวิจัยในเรื่องที่นักศึกษาสนใจมากที่สุดการแกปญหาทางการออกแบบหรือพัฒนาขึ้น
ใหมตามกระบวนการวิจัยที่ถูกตองและใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดหรือสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริงรวมทั้งนําเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ
Study the principles and approaches in the curriculum to integrate new knowledge
based on a research project of their most interests. Follow proper research procedures,
students may either find a solution for a design or develop a new design that corresponds
to the market needs and be able to adjust in real-life situations. Need to propose the
project before publicizing through an exhibition.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

30 ชั่วโมง

ไมมี

30 ชั่วโมง

75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษานัดวันเวลาลวงหนา หรือมาพบอาจารยประจํารายวิชาเปนรายบุคคล หรือกลุม ตาม
เวลานัดหมาย ดวยวิธีการสื่อสารผานชองทางการสื่อสาร ไดแก ไลน โทรศัพท หรือมาพบดวยตนเองที่หองพัก
อาจารย
3.3.2 อาจารยผูสอนกําหนดวันเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่สนใจและตองการขอรับคําปรึกษา
(Office hour) หรือกอนเรียนในรายวิชา (เฉพาะรายที่ตองการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคการและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคการและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยทางการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โดยการ
มอบหมายงานและนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน นักศึกษาสามารถถกประเด็น
ปญหาหรือขอสงสัยตาง ๆที่เกิดขึ้น เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระเบียบวิธีของการวิจัย ปลูกฝงให
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนในเรื่องของการตรงตอเวลา การแตงกาย ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
มีความเสียสละเพื่องานสวนรวม การทํางานรวมกันเปนกลุม ทั้งบทบาทของความเปนผูนําและผูตามที่ดี มี
ความซื่อสัตย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนพื้นฐานในการสงเสริมในเรื่องของการเคารพสิทธิ การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น และจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมจากการตรงตอเวลา การมีสวนรวม การนําเสนอผลงาน และคุณภาพงานรายบุคคล
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการในออกแบบนิทรรศการและงานแสดง
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ในการออกแบบนิทรรศการและงานแสดงในรูปแบบตาง ๆได
4) สามารถเรียนรูสิ่งใหม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการออกแบบ
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางการออกแบบอยางตอเนื่อง
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหมๆ
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7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตการออกแบบนิทรรศการและงานแสดงที่ใช
งานไดจริง
8) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยทางการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โดยการ
บรรยาย ยกตัวอยางงานวิจัย รวมถึงการนําเสนอผลงานของนักศึกษาในชั้นเรียนเพื่อการเรียนรูรวมกัน และ
การใหคําปรึกษาการพัฒนาหัวขอวิจัยรายบุคคล
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์งานวิจัยในรายวิชาการวิจัยทางการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
รวมกับการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน และคุณภาพของงานวิจัยรายบุคคล
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคนความรูดานการออกแบบและธุรกิจการออกแบบเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับงานออกแบบนิทรรศการและงานแสดงได
อยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
ผูส อนบรรยายเนื้ อหารายวิช าการวิจัย ทางการออกแบบนิทรรศการและการจั ดแสดง พรอมทั้ งให
นักศึกษาคนควาและอภิปรายหัวขอของโครงการที่สนใจเปนรายบุคคล ตามโครงสรางของ PDCA ซึ่งจะตองมี
การวางแผน (Plan) การปฏิ บัติต ามแผน (DO) การตรวจสอบ (Check) และ การปรับปรุงการดําเนิน การ
อยางเหมาะสม (Act) โดยการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนสําหรับการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในชั้น
เรียน นั กศึกษาสามารถการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น ดวยการนํ าเสนอแนวคิด ของตนเองหรือถกประเด็ น
ปญหาหรือขอสงสัยตาง ๆที่เกิดขึ้นและรับฟงขอเสนอแนะหรือแนวคิดอื่น ๆของเพื่อนรวมชั้น
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการนําเสนอผลงานของงานโครงการวิจัยรายบุคคล เพื่อสรุปผลการดําเนินงานวิเคราะห
ปญหารวมถึงการหาแนวทางแกปญหาตอไป
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
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2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆในกลุม
ทั้งบทบาทผูนํา หรือบทบาทของผูรวมทีม
3) สามารถใชความรูในศาสตร มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม รวมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการนําเสนอขอมูลในการพัฒนาหัวขอจากการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในชั้น
เรียนเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนรวมชั้น โดยมีอาจารยที่รวมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมิ น จากการนํ าเสนอผลงานของงานโครงการวิจั ย รายบุ คคล รวมถึ งสังเกตจากพฤติ กรรมที่
แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ดําเนินโครงการ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการออกแบบ
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิ ตศาสตรห รือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปลาและการเขี ย น เลื อกใช รู ป แบบของสื่ อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการนําเสนอขอมูลในการพัฒนาหัวขอจากการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในชั้น
เรียนเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนรวมชั้น โดยมีอาจารยที่รวมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์งานวิจัยในรายวิชาการวิจัยทางการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
รวมกับการนําเสนอผลงานผานระบบสารสนเทศ ที่มีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

จํานวน
ชั่วโมง

1-2

ระเบียบการทําโครงการพิเศษดาน
การออกแบบ

8

3-4

กระบวนการสืบคนและ
เอกสารอางอิง

8

5-6

การเขียนบทที่ 1 ที่มาและแนวคิด
ของโครงการฯ
การเขียนบทที2่ และ บทที่ 3

8

7-8

การนําเสนอเรื่องราว 50% เพื่อสอบ
เก็บคะแนน

8

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

อาจารย
ผูสอน

1) อธิบายเนื้อหาและแนวการสอน สราง
ขอตกลงรวมกัน
2) สอนโดยการบรรยาย และสาธิต
3) ใหนักศึกษานําเสนอหัวขอโครงการ
พิเศษของตนเอง
4) ใหเพื่อนรวมชั้นวิจารณเชิงสรางสรรค
1) นําเขาสูบ ทสนทนา : จรรยาบรรณของ
นักออกแบบ
2) สอนโดยการบรรยาย และบทความ
3) ใหนักศึกษาสืบคนเอกสารอางอิงและ
บรรณานุกรม
4) ใหนักศึกษาหาขอมูลสําหรับบทที1่ 2
และ บทที่ 3
1) นําเขาสูบ ทสนทนา อาทิเชน : คุณธรรม
และศีลธรรมในการเรียน และการใชชีวิต
2) สอนโดยการบรรยาย และบทความ
3) ใหนักศึกษาเขียนบทที่ 1
4) ใหนักศึกษาเขียนบทที2่
และ บทที่ 3

ดร.ชนินทร
กุลเศรษฐัญ
ชลี
และ
ดร.ศรัฐ สิมศิริ

1) สอนโดยการนําเสนอโครงการพิเศษของ
นักศึกษา และสาธิตรูปแบบการจัดงาน
นิทรรศการ
2) ซักถามโดยคณาจารยผูเปนกรรมการ
สอบ
3) ใหเพื่อนรวมชั้นรวมประเมินและวิจารณ
เชิงสรางสรรค
กิจกรรมที่ 1 ผลงานการออกแบบ
สรางสรรค
กิจกรรมที่ 2 รูปเลมรายงาน
กิจกรรมที่ 3 การนําเสนอ

ดร.ชนินทร
กุลเศรษฐัญ
ชลี
และ
ดร.ศรัฐ สิมศิริ

ดร.ชนินทร
กุลเศรษฐัญ
ชลี
และ
ดร.ศรัฐ สิมศิริ

ดร.ชนินทร
กุลเศรษฐัญ
ชลี
และ
ดร.ศรัฐ สิมศิริ
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สัปดาหที่

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

มคอ. 3
อาจารย
ผูสอน

9-10

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

8

1) นําเขาสูบ ทสนทนา : จริยธรรมและ
ดร.ชนินทร
มารยาทในการใชสถานที่สาธารณะ
กุลเศรษฐัญ
2) สอนโดยการบรรยาย
ชลี
3) ศึกษาดูงานใน โครงการ EVEX เสริม
ทีมเสริมประสบการณ
4) ใหนักศึกษาเตรียมขอมูลสําหรับบทที่ 4
และ 5

11-12

การเขียนบทที่ 4 และ บทที่ 5

12

1) สอนโดยการบรรยาย และปฏิบัติ
2) ใหนักศึกษาเขียนบทที่ 4 และ 5

ดร.ชนินทร
กุลเศรษฐัญ
ชลี

การเตรียมความพรอมกอนวันสอบ

4

ดร.ชนินทร
กุลเศรษฐัญ
ชลี

การนําเสนอโครงการพิเศษแบบ
สมบูรณ

8

สรุปและประเมินผล

4

1) ตรวจสอบความพรอมและความ
เรียบรอยของการจัดเตรียมรูปเลมรายงาน
และ แบบจําลองของงานนิทรรศการแตละ
คน
2) ซักซอมการนําเสนอโครงการพิเศษ
นําเสนอโครงการโดยสอบปากเปลาตอ
คณะกรรมการสอบของหลักสูตรฯ
กิจกรรมที่1 ผลงานการออกแบบ
สรางสรรค
กิจกรรมที่2 รูปเลมรายงาน
กิจกรรมที่ 3 การนําเสนอ
สรุปและประเมินผลการนําเสนอพรอมทั้ง
สงรายงานรูปเลม

13

14-15

16

ดร.ชนินทร
กุลเศรษฐัญ
ชลี และ
ดร.ศรัฐ สิมศิริ

ดร.ชนินทร
กุลเศรษฐัญ
ชลี
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1-3

1.1.1,1.1.2,1.1.4,1.1.5,1.1.6,1.1.7
2.1.1-2.1.8
3.1.1-3.1.4
4.1.1,4.1.3,4.1.4,4.1.5,4.1.6
5.1.1-5.1.4

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

ประเมินโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
จํานวน 5 คน
- ผลงานแบบจําลอง
- เลมรายงาน
- การนําเสนอ
- บุคลิกภาพ การรวม
กิจกรรมและการประเมิน

7-8 , 14-15

-ผลงาน
แบบจําลอง
- เลมรายงาน
- บุคลิกภาพ
การรวม
กิจกรรมและ
การประเมิน
รวมกันเปน
คะแนนเก็บ 60
-การนําเสนอ
ผลงาน สองครั้ง
มีคะแนน 40
รวมแลวเปน
100 คะแนน

การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรูโดยใชคะแนนอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ในสัดสวน คะแนนเก็บ (60) : สอบ
กลางภาค และ ปลายภาค (40)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ผองพรรณ ตรัยมงตลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณ. (2555).การออกแบบการวิจัย. กรุงเทพฯ:
วิทยพัฒน.
2.เอกสารและขอมูลสําคัญ
อรุณ จิรวัฒนกุล.(2556). การออกแบบสอบถามสําหรับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน.
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3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
1 ยุทธ ไกยวรรณ สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : สื่อเสริมกรุงเทพ
2 ยุทธ ไกยวรรณ. (2550). หลักการทําวิจัยและการทําวิทยานิพนธ . กรุงเทพฯ : สื่อเสริมกรุงเทพ
3 นพพร ธนะชัยขันธ. (2555). สถิติเบื้องตนสําหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน.
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลผานระบบออนไลน ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- สังเกตการมีสว นรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอนรวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํา มคอ.5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 อาจารยผูสอนศึกษาเครื่องมือ เลือกเครื่องมือ ไดแกแบบประเมินการทํางานของเพื่อนรวมชั้น
และรายวิชาที่จะนํามาใชในการทวนสอบ เชน คะแนนผลการสอบเสนอโครงการฯ หรือ คะแนนดานอื่น ๆ ที่
กํ าหนดไว ในเกณฑ ผ ลการเรี ย นรู ข องรายวิช าพรอ มหลั ก ฐานที่ แ สดงออกมาของคะแนนแต ล ะส ว นกั บ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
4.2 อาจารย ผูส อนดํ าเนิ นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรีย นรูของนั กศึ กษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
4.3 อาจารยผูสอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบ
4.4 อาจารย ผู ส อนนํ าเสนอรายงานที่ จัดทํ าขึ้น เมื่ อสิ้น สุดภาคการศึกษาตออาจารยผูรับ ผิดชอบ
หลั ก สู ต รพร อ มทั้ ง แนวทางการปรั บ ปรุ ง และรายงานในผลการดํ าเนิ นการของรายวิ ชา (มคอ. 5) เพื่ อ ใช
ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอนสรางระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาภายในหลักสูตร และนําเขาที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรโดยผาน
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มคอ. 3
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการ
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธการสอนที่ใช เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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