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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2072201 การออกแบบนิทรรศการเบื้องตน
(Fundamental Principles of Exhibition Design)

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยสธนวัชร ประกอบผล
4.2 อาจารยผูสอน อาจารยสธนวัชร ประกอบผล ตอนเรียน UA
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อใหนักศึกษามีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรู
ในงานอาชีพ โดยศึกษาความรูในทฤษฎีจิตวิทยา เขาใจพื้นฐานความตองการของบุคคล สามารถคิด วิเคราะห
สังเคราะห และสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อเขาใจพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะที่ไดรับจากการเรียน)
1.เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ
ขัดแยง รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก โดยสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตในสังคม
และในการประกอบอาชีพทางดานการบริการ ในแงของการปรับตัวกับการทํางาน การสรางความประทับใจ
ในฐานะผูใหบริการ
2. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่
และบทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหา
กลุม ผานการรูจักตนเอง เรียนรูผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก และมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
3. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ
อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากศาสตรจิตวิทยาเปนศาสตรที่มีความสําคัญ สอดแทรกอยูในชีวิตประจําวัน การศึกษาและ
เข าใจจิ ต วิทยาจะช วยให บุ คคลดํ าเนิ น ชี วิต อยูในสังคมอยางราบรื่น ทั้งในดานสว นตัวและหนาที่การงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมบริการ อันเปนธุรกิจที่ตองรับผิดชอบความรูสึกของลูกคา และมูลคาของ
การบริการขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการ
โรงแรมดําเนินการเปดรายวิชา จิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการนี้เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาจนทราบเหตุ และ
ปจจัยที่แทจริงของพฤติกรรมมนุษย เพื่อนํามาออกแบบ พัฒนา รวมถึงปรับปรุงแกไขสินคา และกระบวนการ
บริการใหสามารถตอบสนองลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ กลาวคือไดสินคาและบริการที่มีคุณคา
อยางแทจริงในอนาคต ทั้งนี้ไดปรับปรุงรายวิชาโดยมุงใหนักศึกษาสามารถนําทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา
มาประยุกตใชในงานบริการ และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรูแบบ Active Learning
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ มิติ และแนวคิดของอินเทอรแอ็กทิฟเพื่อการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ฝก
ทักษะใหสามารถพิจารณาแยกแยะมิติที่ซับซอนทั้งในแงของกายภาพและมโนทัศน เพื่อนําแนวคิดของอินเทอร
แอ็กทิฟมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารผานการออกแบบนิทรรศการ และการจัดแสดง รวมทั้งการสังเคราะห
แนวความคิดเพื่อสรางงานออกแบบ
Study the principles, dimensions, and the concept of Interactive for designing
events and exhibitions. To develop their skills in distinguishing complex dimensions in both
physical and conceptual aspects. Be able to effectively use the Interactive concept as a
tool to communicate through event and exhibition design, as well as to synthesize the
concept in designing tasks.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

30 ชั่วโมง

ไมมี

30 ชั่วโมง

75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษานัดวันเวลาลวงหนา หรือมาพบอาจารยประจํารายวิชาเปนรายบุคคล หรือกลุม ตาม
เวลานัดหมาย ดวยวิธีการสื่อสารและชองทางการสื่อสาร เชน ไลน โทรศัพท หรือมาพบดวยตนเองที่หองพัก
อาจารย เปนตน
3.3.2 อาจารยผูสอนกําหนดวันเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่สนใจและตองการขอรับคําปรึกษา
(Office hour) หรือหลังเลิกเรียนในรายวิชา (เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
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เปนมนุษย
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคการและสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงตอเวลา การแตงกาย ความรับ ผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่น ความเสียสละเวลาสวนตัวเพื่องานสวนรวม รูจักหนาที่การทํางานเปนกลุม ทั้งในภาวะผูนํา
และภาวะผูตาม มีความซื่อสัตย โดยสอดแทรกในรายวิชาเรียนทุกรายวิชาและนอกเวลาเรียน มอบรางวัล
สําหรับนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ Competency ที่หลักสูตรกําหนดทุกปการศึกษาและทุก
ชั้นปของนักศึกษา ในโครงการคุณบัตรเพชร มีการจัดกิจกรรมที่เนนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใหนักศึกษา
เปนผูกําหนดและดําเนินกิจกรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานและการเขา
รวมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการดําเนินกิจกรรม ทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกที่หลักสูตร
มอบหมาย
1.3.3 ประเมิน ตามกรอบ Competency ของหลักสูตรโดยอาจารยผูส อนมีส วนรวมในการ
ประเมินทุกรายวิชา มอบรางวัลสําหรับนักศึกษาที่ไดผลการประเมินมากที่สุดในแตละ
ชั้นปทุกภาคเรียน
2 ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการในออกแบบนิทรรศการและ
งานแสดง รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา
2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ในการออกแบบนิทรรศการและงานแสดงในรูปแบบตางๆ
ได
2.1.4 สามารถเรียนรูสิ่งใหม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการออกแบบ
2.1.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางการออกแบบอยางตอเนื่อง
2.1.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
2.1.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตการออกแบบนิทรรศการและงาน
แสดงที่ใชงานไดจริง
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2.1.8 สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
ใชวิธี การสอนในหลากหลาย เน น ให นั กศึ กษาเกิดการเรียนรูด วยตนเอง ทั้ งในรูป แบบการสืบ คน
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝกปฏิบัติงานจริง โดยมีอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปน
วิทยากรพิเศษ เปนผูดูแลสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.4 ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากการฝกประสบการณ
3 ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.1.2 สามารถสืบคนความรูดานการออกแบบและธุรกิจการออกแบบเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับงานออกแบบนิทรรศการและงานแสดงได
อยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
ใชกรณีศึกษาทําในรูปแบบ PDCA โดยการประยุกตใชศาสตรทางดานการออกแบบนิทรรศการ
และการจัดแสดงในการทํางานรวมกับผูอื่น มีการแบงหนาที่การทํางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหา
เฉพาะหนา มีการอภิปรายกลุม และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความรูเพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา จากการใชกรณีศึกษาในการปฏิบัติงาน
จริง ในรูปแบบ PDCA โดยใหผูที่เขารวมงานประเมินความพึงพอใจ และทําการอภิปรายกลุมเพื่อสรุปผล
การดําเนินงานวิเคราะหปญหาและหาแนวทางการแกปญหาเพื่องานครั้งตอไป
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาในสถานการณตางๆ
ในกลุมทั้งบทบาทผูนํา หรือบทบาทของผูรวมทีม
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4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตร มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.1.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
รวมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางดี
4.2.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
4.2.3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดอยางดี
4.2.4 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
4.2.5 มีภาวะผูนํา
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ
ขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบ
5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสม
5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
ในการเรียนการสอนดานการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จําเปนตองมีการเขียนแบบ
การออกแบบคํานวณตัวเลขเพื่อหาขนาดสัดสวน เพื่อนําแบบไปผลิตเปนชิ้นงานหรือผลงานจริง สวนการ
นําเสนอแบบจําเปนตองมีการออกแบบและนําเสนอแบบผานระบบสารสนเทศ ทําใหนักศึกษาสามารถใช
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การประเมินจากผลงานการออกแบบ การเขียนแบบ และการนําเสนอผานระบบ
5.3.2 สารสนเทศ ที่มีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ
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5.3.3 การประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง

1

ดูภาพงาน และวีดีโอ ตัวอยางจากwebsite

2

ดูภาพงาน และวีดีโอ ตัวอยางจากwebsite
ทําความเขาใจกับรูปแบบ
ของงาน Interactive design 1

3

ดูภาพงาน และวีดีโอ ตัวอยางจากwebsite
ทําความเขาใจกับรูปแบบ
ของงาน Interactive design 2

4

ดูภาพงาน และวีดีโอ ตัวอยางจากwebsite
ทําความเขาใจกับรูปแบบ
ของงาน Interactive design 3

5

เริ่มออกแบบงาน interactive เบื้องตน 1

6

เริ่มออกแบบงาน interactive เบื้องตน 2

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ศึกษางานตัวอยาง และฝก
วิเคราะหแนวทางการคิด
สรางสรรคผลงานการ
ออกแบบ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ศึกษางานตัวอยาง และฝก
วิเคราะหแนวทางการคิด
สรางสรรคผลงานการ
ออกแบบ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ศึกษางานตัวอยาง และฝก
วิเคราะหแนวทางการคิด
สรางสรรคผลงานการ
ออกแบบ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ศึกษางานตัวอยาง และฝก
วิเคราะหแนวทางการคิด
สรางสรรคผลงานการ
ออกแบบ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูส อนบรรยายดวย PPT
และใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการนําเสนอแนวคิดใน
การออกแบบ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูส อนบรรยายดวย PPT

อาจารย
ผูสอน
อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล
9

สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง

7

เริ่มออกแบบงาน interactive เบื้องตน 3

8

เริ่มออกแบบงาน interactive เบื้องตน 4

9

นําเสนอผลงานการออกแบบ ครั้งที่ 1

10

นําเสนอผลงานการออกแบบ ครั้งที่ 2

11

นําเสนอผลงานการออกแบบ ครั้งที่ 3

12

จัดแสดงผลงานโดยใชผลงานการออกแบบมา
สื่อสารจริง (การวางแผนการออกแบบ 1)

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
และใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการนําเสนอแนวคิดใน
การออกแบบ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูส อนบรรยายดวย PPT
และใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการนําเสนอแนวคิดใน
การออกแบบ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูส อนบรรยายดวย PPT
และใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการนํ า เสนอแนวคิ ด ใน
การออกแบบ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ใหนักศึกษานําเสนอแนวคิด
ใน ก า ร อ อ ก แ บ บ
และรูปแบบของงานสราง
สรรคบริบทอินเตอรแอคทีฟ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
นําผลงานที่ถูกการพัฒนามา
นําเสนอเพื่อใหเห็น
พัฒนาการของผลงาน
ออกแบบ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
นําผลงานที่ถูกการพัฒนามา
นําเสนอเพื่อใหเห็น
พัฒนาการของผลงาน
ออกแบบ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาจัดกลุม เพื่อทํา
การออกแบบตามแนวคิดที่
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อาจารย
ผูสอน

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

10

สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง

13

จัดแสดงผลงานโดยใชผลงานการออกแบบมา
สื่อสารจริง (การวางแผนการออกแบบ 2)

14

จัดแสดงผลงานโดยใชผลงานการออกแบบมา
สื่อสารจริง (การวางแผนการออกแบบ 3)

15

นําเสนอผลงานจริงตอพื้นที่สาธารณะ

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู
1

2

1.1.2

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
วางไว พรอมนําเสนอผลงาน
กับผูสอน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาจัดกลุม เพื่อทํา
การออกแบบตามแนวคิดที่
วางไว พรอมนําเสนอผลงาน
กับผูสอน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาจัดกลุม เพื่อทํา
การออกแบบตามแนวคิดที่
วางไว พรอมนําเสนอผลงาน
กับผูสอน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
นั ก ศึ ก ษ าต อ งเชิ ญ บุ ค ล
ภายนอกเขาชมผลงานการ
ออกแบบเพื่อรับฟงคําชี้แนะ
และวัดผลงานออกแบบ

วิธีการประเมิน

สังเกตพฤติกรรม
การมีสวนรวม
(คะแนนการมี
สวนรวมกิจกรรม
ในชั้นเรียนและ
บุคลิกภาพ)
1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5,1.1.6,1.1.7 ประเมินผลงาน

สัปดาหที่
ประเมิน

มคอ. 3
อาจารย
ผูสอน

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

อ .ส ธ น วั ช ร
ประกอบผล

1 - 15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10 %

10,11,13,14,

20 %
11

มคอ. 3

3

5

2.1.1,2.2.2,2.1.3,2.1.4.2.1.5,2.1.6.2.1.7 จากเนื้อหา
2.1.8,3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4,4.1.1,4.1.2, รูปแบบ การ
4.1.3,4.1.4,4.1.5,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4 เขียนรายงาน
การนําเสนอ
ผลงาน
ประเมินจาก
ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน
1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5,1.1.6,1.1.7 สังเกตพฤติกรรม
2.1.1,2.2.2,2.1.3,2.1.4.2.1.5,2.1.6.2.1.7 การมีสวนรวม
2.1.8,3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4,4.1.1,4.1.2, ประเมินจากงาน
4.1.3,4.1.4,4.1.5,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4 ที่ไดรับ
มอบหมาย
(งานในชั้นเรียน)
2.1.3, 3.1.1, 5.1.1
สอบปลายภาค

15

1 - 15

30 %

16

40 %

การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรูโดยใชคะแนนอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ในสัดสวน คะแนนเก็บ (60) : สอบ
ปลายภาค (40)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สหทัศน วชิระนภศุล. 2555. Responsive Web Design สรางเว็บไซตใหใชไดกับทุกอุปกรณ.
กรุงเทพ.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ณัฐพล ใยไพโรจน. 2557. Digital Mareting : Concept & Case Study. นนทบุรี:
ไอดีซี พรีเมียร จํากัด.
จุติพงศ ภูสุมาศ. Graphic Design Think: กาวขามการ Brainstorm. นนทบุรี:
ไอดีซี พรีเมียร จํากัด.
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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 และรายวิชาที่จะนํามาใชในการทวนสอบ เชน
คะแนนผลการสอบ หรือ คะแนนดานอื่น ๆ ที่กําหนดไวในเกณฑผลการเรียนรูของรายวิชาพรอมหลักฐานที่
แสดงออกมาของคะแนนแตละสวนกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
4.2 อาจารย ผูส อนดํ าเนิ นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรีย นรูของนักศึ 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
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการ
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธการสอนที่ใช เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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