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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2072204
การออกแบบ 3 มิติดวยคอมพิวเตอร
3 Dimensional Computer aided Design
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยมานะ เอี่ยมบัว
4.2 อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารยมานะ เอี่ยมบัว ตอนเรียน UA
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปที่ 2
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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มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่ อให นั กศึ กษารูแ ละเข าใจถึ งหลักการและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จ รูป สําหรับ การสรางภาพ
ทางการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง รูถึงเทคนิคการสรางภาพ 3 มิติ ขั้นตอนการสรางภาพตนแบบ
ทัศนียภาพและภาพดาน
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะที่ไดรับจากการเรียน)
1. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการสรางภาพทางการ
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําเทคนิคการสรางภาพ 3 มิติ การสรางภาพตนแบบทัศนียภาพและภาพ
ดาน มาฝกปฏิบัติการสรางภาพและมุมมองของภาพในการนําเสนอผลงาน
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปมีอยางตอเนื่อง การ
พัฒนาการสอนควรปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและความทันสมัยของโปรแกรมสําเร็จรูป โดยเฉพาะโปรแกรม
สําเร็จรูป 3 มิติ ทั้งนี้ไดปรับปรุงรายวิชาโดยมุงใหนักศึกษาสามารถนําทฤษฎีและหลักการมาปฏิบัติงานไดจริง
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรูแบบ Active Learning
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการสรางภาพทางการออกแบบนิทรรศการ
และการจั ด แสดง ศึ กษาเทคนิ คการสร างภาพ 3 มิติ การสรางภาพตน แบบทั ศนีย ภาพและภาพดาน ฝก
ปฏิบัติการสรางภาพและมุมมองของภาพในการนําเสนอผลงาน
Study the computer programs which assist in designing exhibitions. Students will
learn techniques to depict 3 dimensional designs such as rendering, perspectives,
landscape with 3 dimensions. Students will also practice creating images, animations and
view points of perception for presentation.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
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) จํานวน 1 ชั่วโมง / สัปดาห
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
เปนมนุษย
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
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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
2.1.8 สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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2.2 วิธีการสอน
ใชวิธี การสอนในหลากหลาย เน น ใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ทั้งในรูป 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
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา จากการใชกรณีศึกษาในการปฏิบัตงิ าน
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
สัปดาห หัวขอ / รายละเอียด
ที่
1-2 ทําความรูจัก
SketchUP
-การดาวนโหลดและ
ติดตั้งโปรแกรม
-สวนประกอบหนาจอ
-การกําหนดหนวยวัด
-การเปดไฟลใชงาน
3-4 มุมมองภาพและ
แสดงผล
-แสดงมุมมองมารฐาน
-แสดงมุมมองCamera
-เสนแกน Axes
การจัดการชิ้นสวน
โมเดล
-สวนประกอบโมเดล
-ตําแหนงอางอิงโมเดล
-การทํางานโมเดล
-การเลือกออบเจ็ค
-การลบออบเจ็ค
5-6 การจัดการชิ้นสวน
โมเดล
-การซอนออบเจ็ค
-ยายตําแหนงออบเจ็ค
-การหมุนออบเจ็ค
-การใชเลเยอรจัดการ
ชิ้นสวน
-การล็อคออบเจ็ค

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช ( ถามี )
8
1) อธิบายเนื้อหาและแนวการสอน สรางขอตกลง
รวมกัน
2) สอนโดยการบรรยาย และสาธิต

อาจารย
ผูสอน
ผศ.มานะ
เอี่ยมบัว

8

1) นําเขาสูบทเรียน : ความแตกตางระหวางงาน 2 ผศ.มานะ
มิติกับงาน 3 มิติ
เอี่ยมบัว
2) สอนโดยการบรรยาย และสาธิต
3) นักศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งตางๆ
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1) นําเขาสูบทเรียน : คุณธรรม จริยธรรม ในการ
อยูรวมกันในสังคม
2) สอนโดยการบรรยาย และสาธิต
3) นักศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งตางๆ
4) กิจกรรมที่ 1 สรางภาพจากเสนที่กําหนด

ผศ.มานะ
เอี่ยมบัว
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7-8

9-10

วาดโครงรางโมเดล
-วาดรูปสี่เหลี่ยม
-วาดรูปวงกลม
-วาดรูปหลายเหลี่ยน
-วาดเสนตรง
-วาดเสนโคง
-วาดเสนอิสระ
การขึ้นโมเดล 3 มิติ
-ดึงและกดพื้นผิวโมเดล
-ดึงพื้นผิวตามเสนแนว
-ปรับขนาดออบเจ็ค
-การสรางโมเดลจาก
ชิ้นสวนที่ซอนกัน
-สรางเสนและพื้นผิวที่
ซอนกัน
การวัดขนาดออบเจ็ค
และใสขอความ
-ชุดเครื่องมือ
Construction
-วัดระยะออบเจ็ค
-วัดมุม
-ใสเลขบอกขนาด
-สรางขอความ3มิติ
ตกแตงโมเดลดวย
MaterrialsและStyle
-ใสวัสดุบนพื้นผิวโมเดล
-กําหนดรูปแบบการ
แสดงผลดวย Style
กรุปและคอมโพเนนต
-รูจักกรุปและ
คอมโพเนนต
-รวมออปเจ็คเปนกรุป
-ตั้งชื่อกรุป
-แยกกรุป
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1) นําเขาสูบทเรียน : จรรยาบรรณสําหรับนัก
ออกแบบ
2) สอนโดยการบรรยาย และสาธิต
3) นักศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งตางๆ
4) กิจกรรมที่ 2 สรางภาพผลิตภัณฑที่กําหนด

ผศ.มานะ
เอี่ยมบัว

8

1) สอนโดยการบรรยาย และสาธิต
2) นักศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งตางๆ
3) กิจกรรมที่ 3 จับกลุมโดยการสรางภาพ
ทัศนียภาพตามที่กําหนด 1

ผศ.มานะ
เอี่ยมบัว
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-รวมกรุป
-สรางคอมโพเนนต
-การจัดการกรุปและ
คอมโพเนนต
11-15 ไดนามิคคอมโพแนนต
-ความสามารถของไดนา
มิคคอมโพแนนต
-สรางไดนามิคคอม
โพแนนต
สรางโมเดลจากรูปภาพ
-อิมพอรดภาพ
-หอโมเดลดวยลายวัสดุ
-สรางโมเดลจากภาพ
-สรางโมเดลสิ่งปลูกสราง
-สรางโมเดลพื้นผิวตาง
ระดับ
การปรับมุมมองโชว
-Scence
-Animation
16 สอบปลายภาค

28

1) สอนโดยการบรรยาย และสาธิต
2) นักศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งตางๆ
3) กิจกรรมที่ 4 จับกลุมโดยการสรางภาพ
ทัศนียภาพตามที่กําหนด 2

ผศ.มานะ
เอี่ยมบัว

4

สอบปฏิบัติการสรางงาน 3 มิติ

ผศ.มานะ
เอี่ยมบัว

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู

1-4

สอบ

1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5
2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.5
2.1.6,2.1.7
3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4
4.1.1,4.1.2
5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4
1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

- ผลงานที่ไดมอบหมายในชั่วโมง
เรียน
- การนําเสนอผลงาน
- บุคลิกภาพ

1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
60%

- ผลงานที่ไดมอบหมายในชั่วโมง

16

40%
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2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.5 เรียน
2.1.6,2.1.7
- การนําเสนอผลงาน
3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4
- บุคลิกภาพ
4.1.1,4.1.2
5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4
การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรูโดยใชคะแนนอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ในสัดสวน คะแนนเก็บ (60) : สอบ
ปลายภาค (40)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
นพดล เวชวิฐานและชานนท ชมสุนทร. (2551). เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน. กรุงเทพฯ: สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน).
นวอร แจมขําและพรรณธิพา บมกลาง. (2555). SketchUp8 สรางโมเดลสวยดวยวิธีงายๆ.
กรุงเทพฯ: ไอดีซี.
มานะ เอี่ยมบัว. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาออกแบบนิทรรศการเบื้องตน.
กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
อภิรัตน บางศิริ. (2551). AutoCAD 2009 เรียนลัดเปนเร็ว. กรุงเทพฯ: ชัคเซสมีเดีย.
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลผานระบบออนไลน ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอนรวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํา มคอ.5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 อาจารยผูสอนศึกษาเครื่องมือ เลือกเครื่องมือ และรายวิชาที่จะนํามาใชในการทวนสอบ เชน
คะแนนผลการสอบ หรือ คะแนนดานอื่น ๆ ที่กําหนดไวในเกณฑผลการเรียนรูของรายวิชาพรอมหลักฐานที่
แสดงออกมาของคะแนนแตละสวนกับรายละเอียดของรายวิชา (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
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการ
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธการสอนที่ใช เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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