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รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification) 
รหัสวิชา PPD 4802 รายวิชา โครงงานออกเเบบสิ่งพิมพ์เเละบรรจุภณัฑ์ 

สาขาวิชา ออกเเบบสิ่งพิมพ์เเละบรรจุภัณฑ์ คณะ/วิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศกึษา ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
รหัสวิชา   PPD 4802 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย โครงงานออกเเบบสิ่งพิมพ์เเละบรรจุภัณฑ ์
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Printing and Packaging Design Project 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต        3 (2-2-5)      
        
๓.  หลักสตูรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาออกเเบบสิ่งพิมพ์เเละบรรจุภัณฑ์   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ ประเภทวิชาบังคับ 
 
๔.  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย์ สหภพ กลีบล าเจียก   
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ สหภพ กลีบล าเจียก    
 
๕.  สถานที่ติดตอ่   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / E – Mail ajarnsahapop@hotmail.com 
 
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒  /  ช้ันปีท่ี ๓ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนท่ีรับได้  ประมาณ ๓๒ คน 

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  - 
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) -  
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๙.  สถานที่เรยีน     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรบัปรงุ   วันท่ี 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบ 
และข้อบังคับ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รู้หลักการท าโครงงาน การน าความรู้วิชาทางด้านการออกเเบบสิ่งพิมพ์เเละบรรจภุัณฑ์มา 
ประยุกต์จัดท า โครงการ การน าเสนอโครงงาน มีทักษะในการจัดท าโครงการทางวิชาชีพในด้านการออกเเบบสิ่งพิมพ์เเละ บรรจุภัณฑ์ จัดท า
โครงงานที่ส าเร็จทีส่ามารถน ามาใช้งาน ได้จริงมีความรับผิดชอบการพัฒนาการ เรียนรู้ทั้งของ ตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  มีทักษะใน
การใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกรูปแบบของ
สื่อการน าเสนอ ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร  
๒.   วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับเเนวโน้มข้อมูลจากงานจริง (Case Study) รวมทั้งทฤษฎีทางการออกเเบบหรือศาสตร์ที่ เก่ียวข้องที่
เกิดข้ึนใหม่เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงานออกเเบบสิ่งพิมพ์เเละบรรจภุัณฑ์ 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ก าหนดหัวข้อเรื่องด้านการออกเเบบสิ่งพิมพ์เเละบรรจุภัณฑ์ ท่ีนักศึกษา สนใจมากท่ีสุด โดยการอนุมัติ
และการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ศึกษากระบวนการ วิจัยและพัฒนาด้านการพิมพ์ ซึ่งเปลี่ยนไปตามยุค และสมัยของเทคโนโลยี 
เสนอต่อคณะกรรมการโครงงาน 

  Research and development Specific topic of the printing and packaging design, students were most interested 
on approval and introduction of project advisors . Education process research and development print which varies 
according to the age and era of technology . Projects submitted to the advisors. 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 
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2 ชั่วโมง/สัปดาห์ สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 

 

ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 

4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
 

 
 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคล 
 ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง ......... ชั้น 1 อาคาร 44 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข 0859001661 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ajarnsahapop@hotmail.com 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) https://web.facebook.com/ 
sahapop.gleblumjeak?ref=bookmarks 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/sahapop/ 
 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลลการเรียนรู้ จากหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะสู่รายวิชา (CurriculumMapping)     

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
(1) 

คุณธรรม จริยธรรม 
(2) 

ความรู้ 

(3) 
ทักษะทาง
ปญัญา 

(4) 
ทักษะทางความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

(5)    
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
PPD4802 โครงงานออกแบบสิ่งพิมพ์ฯ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ 

 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพฒันา 
  (๑)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
  (๒)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

     (๓)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และล าดับ  
     ความส าคัญ 

   (๔)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

https://web.facebook.com/
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 (๕)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  (๖)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
๑.๒   วิธีการสอน 

)๑ ( แจงขอปฏิบัติในหองเรียน การเขาหองเรียน การตรงตอเวลา การแตงกายใหถูกตองตามขอก าหนดของ มหาวิทยาลัย 
การสงแบบฝกหัด การบาน งานที่มอบหมายใหตรงเวลา                                                                                                      

)๒  ( เเจงขอปฏิบัติเเละบทลงโทษ ในการน าผลงานของคนอื่น มาเปนผลงานของตนเอง  

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
 )๑ ( ตรวจสอบบันทึกพฤติกรรม การเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขต ที่ใหและตรงเวลา          
  (๒)พิจารณาไมใหคะเเนน เเละไมอนุญาตใหสงงาน ในผลงานที่น างานของผูอืนมาเเอบอางใชในการท างาน  

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพฒันา                                                                              
 (๑)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหาวิชา 
  (๒)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา                                                                                
  (๓)  สามารถวิเคราะห ออกเเบบ ปรับปรุงหรือประเมินองคประกอบ ตางๆ ของการออกเเบบสิ่งพิมพ เเละบรรจุภณัฑ  
  (๔)  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ เทคโนโลยีที่น ามาใช้ รวมทั้งการน าไป

ประยุกต์ 
   (๕)  มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง 
   (๖)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
   (๗)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ การออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใชง้านได้จริง 
   (๘)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์ กับความรู้ในศาสตร์    
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
๒.๒   วิธีการสอน                                                           

  (๑) บรรยาย  
(๒)  สาธิต 
(๓)  การท างานเด่ียว การค้นคว้า การน าเสนองาน 
(๔)  นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การท างานในเเต่ละสัปดาห์ 
(๒)  การท าผลงานกลางภาค (Midterm Project) 
(๓)  การท าผลงานปลายภาค (Final Project) 
(๔)  การน าเสนอผลงาน จากการท างานที่อ้างอิงได้จากหลักการเเละทฤษฎีในเน้ือหาวิชา 
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๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปญัญาที่ตอ้งพัฒนา 
  (๑)  คิดอย่างมีวิจารณญาณเเละอย่างมีระบบ 
  (๒)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (๔)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การมอบหมายให้นักศึกษาน าเสนอกระบวนการที่ถูกต้องในการสร้างสรรค์งานออกเเบบโดยอ้างอิงได้จาก หลักการ
เเละทฤษฎีในเน้ือหาวิชา 

(๒)  การมอบหมายให้นักศึกษาหาข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบน าเสนอผลงาน 
 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การท างานในเเต่ละสัปดาห์ 
(๒)  การท าผลงานกลางภาค (Midterm Project) 
(๓)  การท าผลงานปลายภาค (Final Project) 
(๔)  การน าเสนอผลงาน จากการท างานที่อ้างอิงได้จากหลักการเเละทฤษฎีในเน้ือหาวิชา 
 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบที่ตอ้งพัฒนา 
  (๑)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสทิธิภาพ 
  (๒)  สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า 

หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 (๓)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (๔)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
 (๕)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ 

ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (๖)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ อย่างต่อเน่ืองคุณสมบัติต่าง ๆ น้ีสามารถ วัด

ร่วมกับคุณสมบัติในข้อ (1), (2), และ (3) ได้ในระหว่างการท ากิจกรรรมร่วมกัน 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การมอบหมายให้นักศึกษามีการสืบค้นทางอิเล็คทรอนิกส์เพ่ือน ามาใช้ประกอบอ้างอิงการน าเสนอผลงาน ในเเต่ละครั้ง 
(๒)  การน าเสนอความคิดเห็นร่วมกันทั้งจากอาจารย์ เเละเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือน าไปพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ งานออก

เเบบ 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การท างานในเเต่ละสัปดาห์ 
(๒)  การท าผลงานกลางภาค (Midterm Project) 
(๓)  การท าผลงานปลายภาค (Final Project) 
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(๔)  การน าเสนอผลงาน จากการท างานที่อ้างอิงได้จากหลักการเเละทฤษฎีในเน้ือหาวิชา 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 
  (๑)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้ คอมพิวเตอร์
ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
  (๒)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหา ที่

เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค ์
 (๓)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
 (๔)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ให้นักศึกษาใช้โปรเเกรมส าเรจ็รูปที่เกี่ยวกับการออกเเบบท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน เพ่ือน ามาสร้างสรรค์ผลงาน สุดท้ายก่อน
ส่งงาน 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การท างานในเเต่ละสัปดาห์ 
(๒)  การท าผลงานกลางภาค (Midterm Project) 
(๓)  การท าผลงานปลายภาค (Final Project) 

๖. ด้านอื่นๆ    - 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ ศึกษาความรู้เก่ียวกับการท าโครงงาน 4 บรรยาย อ.สหภพ กลีบล าเจียก 

๒ ตัวอย่างโครงงาน 4 บรรยาย, อภิปราย, 
สืบค้นผ่านเว็บไซด์ 

อ.สหภพ กลีบล าเจียก 

๓-๔ นักศึกษาพบที่ปรึกษาโครงงาน 4 บรรยาย, อภิปราย, น าเสนอ อ.สหภพ กลีบล าเจียก 
๕ สอบหัวข้อโครงงาน 4 บรรยาย, อภิปราย, น าเสนอ อ.สหภพ กลีบล าเจียก 

๖-๗ นักศึกษาท าโครงงานตามหัวข้อที่ได้รับการ 8 บรรยาย  ,อภิปราย ,น าเสนอ  อ.สหภพ กลีบล าเจียก 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

อนุมัติให้ด าเนินการได้ 
๘ สอบความคืบหน้าของโครงงาน ครั้งที่ 1 4 บรรยาย, อภิปราย, น าเสนอ อ.สหภพ กลีบล าเจียก 

๙-๑๕ ปฏิบัติเเละส่งความคืบหน้าของโครงงาน 28 บรรยาย, อภิปราย, น าเสนอ อ.สหภพ กลีบล าเจียก 
๑๖ การน าเสนอโครงงาน 4 บรรยาย, อภิปราย, น าเสนอ อ.สหภพ กลีบล าเจียก 
๑๗ สอบโครงงาน 4 บรรยาย, อภิปราย, น าเสนอ อ.สหภพ กลีบล าเจียก 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
1 1.1(1), 1.1(2), 1.2(5), 1.2(6) การเข้าเรียน ตรงต่อเวลา มี

ส่วนร่วม 
ทุกสัปดาห์ 

2 2.1(1), 2.1(2), 2.1(3), 2.1(4), 2.1(5), 2.1(6), 
2.1(7), 2.1(8), 3.1(1), 3.1(2), 3.1(3), 3.1(4) 

การสอบหัวข้อโครงงาน 5 

3 2.1(1), 2.1(2), 2.1(3), 2.1(4), 2.1(5), 2.1(6), 
2.1(7), 2.1(8), 3.1(1), 3.1(2), 3.1(3), 3.1(4) 

สอบความคืบหน้าของโครงงาน  
ครั้งที่ 1 

10-11 

4 2.1(1), 2.1(2), 2.1(3), 2.1(4), 2.1(5), 2.1(6), 
2.1(7), 2.1(8), 3.1(1), 3.1(2), 3.1(3), 3.1(4) 4.1(5), 
4.1(6) 

สอบความคืบหน้าของโครงงาน  
ครั้งที่ 2 

9-15 

5 2.1(1), 2.1(2), 2.1(3), 2.1(4), 2.1(5), 2.1(6), 
2.1(7), 2.1(8), 3.1(1), 3.1(2), 3.1(3), 3.1(4) 4.1(5), 
4.1(6) 
 

สอบ โครงงาน 8-17 

6 3.1(1), 3.1(2), 3.1(3), 3.1(4), 
5.1(1) 

การน าเสนอ 8-17 
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หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 

๑  (สื่อการสอนประกอบการสอนวิชาโครงงานออกเเบบสิ่งพิมพ์เเละบรรจภุัณฑ์, สหภพ กลีบล าเจียก, (2557)  

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ                                               
- 

 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
       - 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา                                                                            
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ีที่จัดท าโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไดดังน้ี                        
- แบบประเมินรายวิชา                                                 
- แบบประเมินผูสอน  
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - ผลการเรียนของนักศึกษา                                                        
- ผลงานของนักศึกษา 
 
๓.  การปรบัปรุงการสอน                                       
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรงุการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุง 
การสอน ดังน้ี 
- จัดประชุมอาจารยในสาขาวิชาหลังปดภาคเรียนเพ่ือน าผลมาพัฒนาการเรียนการสอน  
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศกึษาในรายวิชา                                                                        
อาจารยประจ าวิชาตรวจสอบผลการเรียนรขูองผูเรียน นอกเหนือจากแบบทดสอบ อาจเปนการใหนักศึกษาท าใหดูสอบถามหรือใหอธิบาย หรือ
วิเคราะหสรุปสิง่ที่เรียนรมูาวาเปนไปตามผลการเรียนรูในรายวิชาหรือไม  
 
๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธผิลของรายวิชา                                                                     
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิด
คุณภาพมากข้ึน ดังน้ี               --  
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4  

 


