มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / รายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
โรงเรียนการทองเที่ยวและบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัส และ ชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2071103 การจัดองคประกอบการออกแบบ Design Composition
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตร และ ประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการออกแบบงานแสดง และ นิทรรศการ ประเภทวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา และ อาจารยผูสอน
อาจารยวรรณิกา เกิดบาง
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2555 นักศึกษาชั้นปที่ 1
6. วิชาที่ตองเรียนมากอน ( Pre – requisite) ถามี
7. รายวิชาทีต่ อ งเรียนพรอมกัน ( co – requisites ) ถามี
วิชาวาดเสน
วิชาพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
8. สถานที่เรียน
หองเรียน อาคารแฟชั่น ศูนย สุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทํา หรือ ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
10 พฤษภาคม 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมาย และ วัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูในการเรียนไปใชเปนพื้นฐานของวิชาอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคทฤษฎี
และวิเคราะห ผสมผสานกับวิธีการปจจุบนั ใหเขากับเนื้อหาที่เกีย่ วของ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับเนื้อหา จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม สภาวะปจจุบนั มีความเหมาะสมกับผูเรียน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของการจัดองคประกอบการออกแบบ และ ทฤษฎีการใชสี เพื่อใชเปนแนวทางใน
การสรางสรรคงานออกแบบ ฝกปฏิบัติงานประเภท 2 มิติ และ3 มิติ โดยใชหลักการและทฤษฎีการออกแบบ
เพื่อการวิเคราะห และ การอธิบายเปรียบเทียบเรื่องบุคลิกภาพและความงาม ไดโดยเนนริเริ่มสรางสรรคใน
การออกแบบ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก
สอนเสริม

ปฏิบตั ิ / งานภาคสนาม ศึกษาดวยตนเอง
/ การฝกงาน
30ชั่วโมง/ภาค กําหนดตามความเหมาะสม 30 ชั่วโมง/ภาค
5 ชั่วโมง / สัปดาห
การศึกษา
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห ที่อาจารยใหคําปรึกษา และ แนะนําทางวิชาการ แกนักศึกษา เปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษารายบุคคล หรือเปนกลุม 1 ชั่วโมง / สัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ) อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหนักศึกษาปรึกษาผานทาง Face book ของหลักสูตรหรือ
ชองทางติดตอสื่อสารไดทางโทรศัพทมือถือ ไดตลอดเวลา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณคา และ คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย สุจริต
1.1.2 มีวินยั ตรงตอเวลา และ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.1.4 เคารพสิทธิ และ รับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย
1.1.5 เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกร และ สังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบหมายงานในชัว่ โมงเรียน
1.2.2 การนําเสนอโดยใชรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.2.3 การกําหนดเวลาสงงาน และเวลาเรียนในชัน้ เรียน
1.2.4 อาจารยเปนแบบอยางในเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมแกนักศึกษา
1.3 วิธีการประมวลผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนในชั้นเรียนจากการเสนอผลงาน และการปฏิบัติงาน
1.3.2 จากการตรวจผลงาน การปฏิบัติกิจกรรม
1.3.3 สังเกตจากการเขาเรียน และการสงงานตรงตอเวลาที่กําหนด
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูความเขาใจพื้นฐานการจัดองคประกอบทางการออกแบบ
2.1.2 มีความรูความเขาใจในทฤษฎี การใชสีและสามารถนําไปใชสรางสรรคงานออกแบบ
ทุกประเภทได
2.1.3 สามารถนําความรูมาวิเคราะหเรื่องบุคลิกภาพและความงามในเนื้อหาทีเ่ กี่ยวของได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายโดยใช PowerPoint
2.2.2 จัดทําเอกสารประกอบการสอน
2.2.3 จัดขอสอบปลายภาค
2.2.4 ศึกษานอกสถานที่ในกรณีมงี านแสดง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากความตรงตอเวลา และคุณภาพของผลงานที่มอบหมาย
2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงาน การวิพากษวิจารณ และการแสดงความคิดเห็น
2.3.3 ประเมินจากแบบทดสอบปลายเทอม
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 เกิดทักษะในการสรางสรรค และ วิเคราะหผลงาน
3.1.2 สามารถทํางานรวมกันเปนกลุมและแลกเปลี่ยนความรู
3.1.3 สามารถนําเสนอผลงานโดยใชสื่อประกอบ
3.1.4 ทักษะเบื้องตนในการวิเคราะหและคนควาสื่อตางๆเชน Website Internet TV Program
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบศึกษาทฤษฏีหลักการของเนือ้ หา
3.2.2 การเสนอผลงานโดยการใชหลักการทฤษฎีมาสรางสรรค
3.2.3 เสนอผลงานสรุปชิ้นสุดทายสื่อถึงการวิเคราะหผลการเรียนทั้งหมด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากผลงานทุกชิ้นในระหวางเรียน
3.3.2 ประเมินจากผลงานชิ้นสุดทายของการเรียน
3.3.3 ประเมินจากแบบทดสอบผลการเรียน
3.3.4 สังเกตจากการเสนอผลงาน และ การแกปญ
 หา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 การสรางความสัมพันธ ความเปนมิตร ระหวางเพื่อนในชั้นเรียน
4.1.2 สงเสริมใหรูจักการทํางานเปนกลุม และรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
4.1.3 รูจักมีน้ําใจ ชวยเหลือผูอื่น
4.2 วิธีการสอน
4.2.2 บรรยายทฤษฏีที่เกี่ยวของในแตละบทเรียน พรอมสาธิตการจัดองคประกอบดวย
เทคนิคตางๆพรอมยกตัวอยางภาพองคประกอบศิลปเพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น
1.2.3 โครงการบมเพาะตนกลา EVEX เพื่อนํานักศึกษาไปออกแบบการจัดองคประกอบ
นอกสถานที่นอกหองเรียน เพื่อสรางความมั่นใจและเพิ่มจินตนาการใหกบั ผูเรียน
1.2.4 อภิปราย วิเคราะหและสังเคราะหงานหนาชั้นทุกครั้ง เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นถึงขอดี
ขอเสียงานของตนไปฝกฝนพัฒนาฝมือตอไปอยางเขาใจ
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตน และ ประเมินจากเพื่อนรวมชั้นเรียน
ประเมินจากระหวางปฏิบัติงานเปนกลุม การเสนอผลงานและจากผลงานที่ทาํ รวมกัน
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เฉพาะในการนําเสนองานแบบวิชาชีพได
5.1.2 สามารถใช internet เพื่อหาขอมูลจาก website ตางๆ
5.1.3 สามารถใช e-mail สําหรับติดตออาจารยผูสอน ระหวางนักศึกษา หรือ บุคคลอื่นๆ หรือ
สงผลงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสรางสรรคการออกแบบผลงาน โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.2 ใหสืบคนขอมูลเพิ่ม จาก internet
5.2.3 ใหติดตอสื่อสารทาง e-mail
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลงานระหวางเทอม และผลงานชิ้นสุดทาย การใชเทคโนโลยีในการ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอน และ การประเมินผล
1.แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอ /
รายละเอียด
บทที่ 1 ศิลปะ
‐ ความหมาย
‐ สวนประกอบ
‐ ประเภทของศิลปะ

จํานวน
ชั่วโมง
4

2

บทที่ 2สวนประกอบของศิลปะ
‐ จุด
‐ เสน
‐ รูปรางรูปทรง
‐ พื้นผิว
‐ ที่วาง
‐ น้ําหนักแสงเงา
‐ สี

4

3

เสน สวนประกอบของศิลปะ
‐ ความหมาย
‐ ประเภท
‐ การจัดองคประกอบดวยเสน
การใชเสนในงานออกแบบ
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กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช ( ถามี )
1. นําเขาสูบทเรียน พูดถึงบุคลิกภาพ
การเขาชั้นเรียน
2. อาจารยผูสอนแนะนําตัว และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา แนะนํา
หนังสือ และ website เพิ่มเติม
3. อาจารยสรุปประเด็น บรรยายดวย
PowerPoint อภิปราย และ ซักถาม
4. ทํากิจกรรมการทดสอบพื้นฐานของ
นักศึกษาแตละคน โดยการ
สรางสรรคการออกแบบ แนะนํา
ตนเอง โดยใชเทคนิค เทคโนโลยีที่
เหมาะสม
1. นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
จรรยาบรรณของนักออกแบบ
2. บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และวิเคราะห
สภาพแวดลอมตามทฤษฎี เพื่อเพิ่ม
ความเขาใจ
4. กิจกรรมที่ 1 ใหนักศึกษาออกแบบ
ภาพกราฟกโดยใชเทคนิคตางๆ
1. นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องความคิด
สรางสรรค กับการบูรณาการใน
รายวิชา
2. บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint
3. อาจารยและนักศึกษาอภิปราย
ซักถามใหเขาใจ ชัดเจน
ประกอบดวยตัวอยางผลงานสําเร็จ
4. กิจกรรมที่ 2 ใหนักศึกษาออกแบบ
ลวดลายดวยเทคนิคเสน
อาจารยตรวจผลงานจุด แนะนําแกไขตาม
หลักการและทฤษฎี

ผูสอน
อ.วรรณิกา
เกิดบาง

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

8

4

บทที่ 3 รูปราง รูปทรง สวนประกอบของ
ศิลปะ
‐ ความหมาย
‐ ประเภท
‐ การจัดองคประกอบดวยรูปราง
‐ การจัดองคประกอบดวยรูปทรง

2

5

พื้นผิว สวนประกอบของศิลปะ
‐ ความหมาย
‐ ประเภท
‐ การจัดองคประกอบดวยพื้นผิว

2

6-7

บทที่ 4 ที่วาง น้ําหนักแสง เงา
องคประกอบศิลปะ
‐ ความหมาย
‐ ประเภท
‐ เทคนิคการจัดองคประกอบ ดวย
ที่วาง
‐ การจัดองคประกอบดวยน้ําหนัก
แสง เงา

4

1. นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องความคิด
สรางสรรค กับการบูรณาการใน
รายวิชา อาจารยตรวจขอมูลการ
ออกแบบเสน อาจารยวิจารณ
ผลงาน แนะนําแกไข
2. บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint
ตัวอยางผลงานรูปรางรูปทรง
3. กิจกรรมที่ 3 ใหนักศึกษา
สรางสรรคงานรูปราง รูปทรงใน
แนวคิดของตนเอง
1. นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องความคิด
สรางสรรค กับการบูรณาการใน
รายวิชา บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint ตัวอยางผลงานพื้นผิวที่
จัดเตรียม
2. กิจกรรมที่ 4 ใหนักศึกษาฝกการ
สรางสรรคการจัดองคประกอบดวย
พื้นผิว
3. อาจารยวิจารณผลงานกิจกรรมที่ 3
แนะนํา แกไข
4. ใหนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมใน
website ที่เกี่ยวของ
1. นําเขาสูบทเรียน เนนเรื่อง
บุคลิกภาพ
2. การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint ตัวอยางผลงานที่ได
จัดเตรียมไว
3. อภิปรายและซักถาม
4. ใหนักศึกษาทํากิจกรรมที่ 5 เปนการ
ฝกการจัดองคประกอบของที่วาง
และกิจกรรมที่ 6 เปนการฝกการจัด
องคประกอบดวย การจัด
องคประกอบดวยเทคนิค แสง เงา
5. อาจารยวิจารณผลงานกิจกรรมที่ 5
และที่ 6 แนะนํา แกไข

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

อ.วรรณิกา
เกิดบาง
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8-9

บทที่ 5
‐
‐
‐

สี องคประกอบศิลปะ
ทฤษฎีสี
หลักการใชสี
การสื่อสารดวยสี

4

10-11

บทที่ 6 หลักการจัดองคประกอบ
‐ สัดสวน
‐ ความสมดุล
‐ จังหวะ
‐ ความกลมกลืน
‐ การตัดกัน
‐ จุดเดน

4

12

บทที่ 7 การจัดองคประกอบ 2 มิติ
และ 3 มิติ

4

1. นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการออกแบบ
2. อาจารยบรรยายดวยสื่อ PowerPoint
3. ใหนักศึกษาทํากิจกรรมที่ 7 ฝกการ
ใชสีในรูปแบบวงจรสี กิจกรรมที่ 8
ฝกการออกแบบกราฟกสําหรับงาน
eventดวยการไลระดับของสี
4. ใหนักศึกษาฝกหาขอมูลเปน
พื้นฐานของการสรางสรรคงานใน
website หรือหนังสือที่เกี่ยวของ
5. อภิปรายผลงานกิจกรรมที่ 5 และ 6
ในชั้นเรียน อาจารยแนะนํา
1. นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมของนักออกแบบ
2. อาจารยบรรยายดวยสื่อ PowerPoint
อภิปราย และ ซักถาม
3. อาจารยวิเคราะหผลงาน ตาม
หลักการและทฤษฎีรวมกับ
นักศึกษา อภิปราย ซักถาม
4. ใหนักศึกษาทํากิจกรรมที่ 9 ฉาก
เวทีงาน event ตามหลักการและ
ทฤษฎี
1. นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมของนักออกแบบ
2. บรรยาย และ อภิปรายความ
แตกตางของ องคประกอบ 3 มิติ
และ 2 มิติ
3. นักศึกษาวิเคราะห และ ซักถาม
4. ใหนักศึกษาฝกการสรางสรรคการ
ออกแบบดวยองคประกอบ 2 มิติ
กิจกรรมที่ 10 ออกแบบองคประกอบ 3 มิติ
นักศึกษาแบงกลุมทําmodel ฉากเวทีงาน
event ที่ออกแบบดวยองคประกอบ 2 มิติ
5. อาจารยวิจารณกิจกรรมที่ 9
ปรับปรุง แกไข และหาขอมูล
เพิ่มเติม จากหองสมุด จาก website

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

10

13

บทที่ 8 การสื่อสารสรางสรรคการจัด
องคประกอบการออกแบบ

2

14

การนําเสนอผลงานการจัดองคประกอบ

4

15

สอบปลายภาค

3

1. นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการออกแบบ
2. กิจกรรมที่ 11 แตละกลุมออกมา
นําเสนอผลงานการออกแบบและ
การสรางmodel ฉากเวทีงาน event
หนาชั้นเรียน
3. อาจารยวิจารณผลงานกิจกรรมที่ 11
ใหนักศึกษาปรับปรุงแกไข
1. นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องบุคลิกภาพ
ที่ดีของนักออกแบบ
2. นําเสนอผลงานการออกแบบและ
model ตามที่ไดไปปรับปรุงแกไข
มาแลวครั้งสุดทาย
3. อาจารยวิจารณผลงาน
4. สรุปผลการเรียน และใหนักศึกษา
ทบทวนการเรียน
ขอสอบตามสาระการเรียนรู

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

อ.วรรณิกา
เกิดบาง

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1-6

1.1.1 ไดรูถึงความรู ความจํา
และความเขาใจใน
ความหมาย สวนประกอบที่
สําคัญของการจัด
องคประกอบศิลปะในแตละ
ประเภท
1.1.2 ไดการฝกทักษะในการ
เลือกใชสีและเทคนิควิธีการ
ตางๆเพื่องานออกแบบ
1.1.3 สามารถนําความรูการ
จัดองคประกอบไป
ประยุกตใชในงานออกแบบ
ประเภทตางๆ

วิธีการประเมิน
• ทดสอบยอย กอนเขาสูบทเรียน
• สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
1
16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%
20%

11

7-11

1-11

1.1.1 ไดการฝกทักษะในการ
เลือกใชสีและเทคนิควิธีการ
ตางๆเพื่องานออกแบบ
1.1.2 ไดรับองคความรูใหม
จากการคนควาหาขอมูลและ
การเรียนรูดวยตนเอง
2.1.1 ไดฝกทักษะการ
นําเสนอโดยการพูดหนาชั้น
เรียน การเขียน หรือการ
ออกแบบ
2.1.2 ไดฝกทักษะการจัด
องคประกอบ 2 มิติ และ 3 มิติ
1.1.1 สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทั้งการเปนนักศึกษา
และเปนนักออกแบบ
1.1.2 ไดฝกความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับมอบหมาย
1.1.3 ฝกความตรงตอเวลา
1.1.4 ฝกการทํางานเปนทีม
1.1.5 รูจักแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางการทํางาน
หรือเสนอผลงานและ
สามารถแกไขปญหานั้นได
อยางเปนระบบ

•
•
•
•

ปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาเรียน
จับคูทํากิจกรรมชิ้นสุดทาย
การวิเคราะหสรางสรรคความ
งาม
• การนําเสนอ พูด เขียน ผลงาน
ที่นําสง
• สงงานตามกําหนด

•
•
•
•

การเขาชั้นเรียน
การสงงานตามที่กําหนด
การตอบคําถาม
การปฏิบัติกิจกรรมในเวลา
เรียน

65%
ตลอดภาค
การศึกษา

10%
ตลอดภาค
การศึกษา

12

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอน
ตําราหลัก ผศ.สุพรรณ สมไทย และ อ.สธนวัชร ประกอบผล (2552). การจัดองคประกอบการ
ออกแบบ กรุงเทพฯ.ศูนยหนังสือมาหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ฉัตรชัย อรรถปกษ (2550).องคประกอบศิลป กรุงเทพฯ. บริษัทวิทยพัฒนจํากัด
รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ (2548).หลักการทัศนศิลป กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ทิพยสุดา ปทุมานนท (2535). composition space กรุงเทพฯ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
แนะนํา Website ที่เกี่ยวของ เชน
http://en.wikipedia.org/wiki/Composition_(visual_arts)
www.photographytips.com
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1.

‐
‐
‐
2.
‐
‐
‐
3.

‐
4.

5.
‐
‐

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาการจัดองคประกอบการออกแบบ จัดทําโดยนักศึกษา โดยมี
กิจกรรมและความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
แบบประเมินผูสอน และ แบบประเมินรายวิชา
การสนทนาระหวางผูสอน และ ผูเรียน
สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
กลยุทธการประเมินการสอน
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนมีดังนี้
การทดสอบผลประเมินการเรียนรู
ผลการสอบ
สังเกตการณสอน จากผลงานของนักศึกษา
การปรับปรุงการสอน
หลังจากประเมินการสอน (ขอ 2 ) จึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรม และหาขอมูลเพิ่มเติม ใน
การปรับปรุงการสอนดังนี้
การทําวิจยั ในชั้นเรียน
การตรวจสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามจากผลงานของนักศึกษาในระหวางภาคเรียน
มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยวิธีการใหคะแนน
ผลงาน และ คะแนนพฤติกรรม
การดําเนินการทบทวน และการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการปรับปรุงรายวิชา ตามขอเสนอแนะ และความเหมาะสม
เปลี่ยนวิธีการสอนและนํานักศึกษาเรียนรูง านนอกสถานที่ เพื่อใหนกั ศึกษาไดเรียนรู และมีแนวคิด
ที่แตกตาง และเหมาะสมกับสถานการณ

