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รายวิชาประวัติศาสตรเรขศิลป
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สาขาออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
8041102 ประวัติศาสตรเรขศิลป
History of Graphic Design
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป)
3
.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ศิริวัฒน แสนเสริม
4.2 อาจารยผูสอน
อาจารย ศิริวัฒน แสนเสริม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
นักศึกษาตองเรียนในรายวิชาตางๆในหลักสูตรตามแผนการเรียนที่โปรแกรมจัดให
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารทวารวดีศรีราชภัฏ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อ ศึกษาประวัติศาสตรศิลป เรขศิลป โดยเฉพาะ การออกแบบเรขศิลปหลังการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม โดยศึกษาพัฒนาการทางดาน รูปแบบ แนวความคิด และอิทธิพลจาก สังคม วัฒนธรรมที่
สงตองานออกแบบเรขศิลป
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษารูปแบบ ปรัชญา และแนวความคิดของงานออกแบบเรขศิลปยุคตาง ๆ
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายอิทธิพลหรือผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรมและการเมือง ที่มีตอ
งานออกแบบเรขศิลป
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถ วิเคราะห วิจารณ และเปรียบเทียบรูปแบบและอิทธิพลในงาน
ออกแบบเรขศิลป
4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจประวัติศาสตรการออกแบบเรขศิลป และสามารถ
เปรียบเทียบคุณคาผลงานเรขศิลปในประวัติศาสตร
5. เพื่อตองการใหนักศึกษาวิเคราะห เชื่อมโยงแนวคิด ความเชื่อ และบริบทแวดลอมตาง ๆ ที่มี
อิทธิพลในการงานออกแบบเรขศิลป
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ประวัติความเปนมาการออกแบบเรขศิลปหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม พัฒนาการ การ
เปลี่ยนแปลงของทัศนคติ ความเชื่อ สังคม วัฒนธรรม รูปแบบและแนวคิดของผลงานที่สงผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงออกแบบเรขศิลป
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 40 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
มีการฝกปฏิบัติงาน 2 การศึกษาดวยตนเอง
ชั่วโมงตอสัปดาห
3 ชั่วโมงตอสัปดาห
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยจัดทําเอกสารประกอบการสอน และจัดเวลาใหคําปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุมตาม
ความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย โดยมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการออกแบบ ตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมในการออกแบบ
- ความรับผิดชอบตอตนเอง มีวินัย และตรงตอเวลา
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของหองเรียน องคกรและสังคม
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตรการออกแบบเรขศิลป
- อภิปรายกลุม และรวมแสดงความคิดเห็น
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- ประเมินผลการวิเคราะหจากผลงานการออกแบบสื่อที่เหมาะสม
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรเรขศิลปโดยสังเขป โดยเฉพาะหลังการปฏวัติ
อุตสาหกรรมถึงปจจุบัน ทั้งตะวันตกและตะวันออก ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลง คติ ความเชื่อ สังคม
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วัฒนธรรม รูปแบบ ผลงานศิลปะโดยลําดับ และสามารถนําไปใชในงานออกแบบได อยางมีจริยธรรม
คุณธรรม ตอตนเอง และสังคม
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย ฝกปฏิบัติจากขอมูลที่ไดในเชิงประวัติศาสตร ใหสามารถนําไปใชในการ
ออกแบบ ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ นําเสนอ และสรุปแนวทางการปฏิบัติรวมกัน โดยอาจารยเปน
ตัวเชื่อมโยงของขอมูลการศึกษาและนําเสนอ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
- ความสมบูรณของงานที่ไดรับมอบหมาย การคนควาขอมูล การนําเสนอขอมูล
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงประวัติศาสตรการออกแบบเรขศิลป สําหรับการ
นําไปใชในการออกแบบเรขศิลปในปจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายใหนักศึกษาคิดสืบคน วิเคราะหขอมูล รูปแบบ แนวคิด ของงานออกแบบ
เรขศิลปในชวง ตางๆ
- ใหนักศึกษานําเสนอขอมูลในรูปแบบ รายงาน การนําเสนอผลงาน และการสรางสรรค
ผลงานการออกแบบเรขศิลป
- วิพากษ วิจารณ และวเคราะห
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
- ประเมินจากประสิทธิผลจากการฝกปฏิบัติและผลงานสําเร็จ
- ประเมินจากประสิทธิผลจากการศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะหขอมูล
- สอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- สามารถสื่อสารและการสื่อความหมายกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
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- สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน มนุษยสัมพันธของเพื่อนรวมชั้นเรียน การมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
4.2 วิธีการสอน
- บรรยาย/อภิปรายกลุม
- มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม/ทีม
- ใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง
/ทํารายงาน/ฝกปฏิบัติ/ฝกปฏิบัติการออกแบบ
บรรจุภัณฑจากสถานการณที่กําหนดให
- ศึกษาคนควาขอมูล วิเคราะหและสังเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งแนวคิดในการออกแบบ
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษาจากรูปแบบทางประวัติศาสตรเรขศิลป
- พัฒนากระบวนการในการทํางานเปนทีม และวิธีการนําเสนอขอมูล
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง จากผลงานที่ออกแบบ และนําเสนอรายงานการศึกษาดวยตนเอง
- ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
- ประเมินจากประสิทธิผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
/รายงาน/การนําเสนอผลงาน/ฝก
ปฏิบัติ
- สังเกตการณปฏิบัติงานของรายบุคคลและงานที่ตองทํารวมกับผูอื่น
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูล การอางอิงจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะในการนําเสนอรายงาน โดยการใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง มีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอการใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน การศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และนําเสนอดวยสื่อ
เทคโนโลยี การมีอางอิงสถิติ จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- ประเมินจากประสิทธิผลจากการฝกปฏิบัติและผลงานสําเร็จ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
บรรยาย: ตอนที1่ ความหมาย
ของประวัติศาสตร
- ความหมายของวิชา
ประวัติศาสตรศิลป
- ความสําคัญของการศึกษา
ประวัติศาสตรเรขศิลป
- การแบงชวงเวลาใน
ประวัติศาสตรเรขศิลป

จํานวน
ชั่วโมง
4
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บรรยาย: ตอนที่ 2 : ประวัติเรข
ศิลปในยุคประวัติศาสตร
- ประวัติศาสตรเรขศิลปในยุค
กอนประวัติศาสตร
- ประวัติเรขศิลปในยุค
ประวัติศาสตร
- การคิดคนอักขระ
- การเกิดภาษาภาพ
- การคิดคนระบบพิมพ
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บรรยาย: ตอนที่ 3 เรขศิลป
หลังปฏิวัติอุตสาหกรรม :
Graphic design in the first
half of the twentieth
century
- เรขศิลปแบบ Modern Art
- เรขศิลปแบบ Pictorial
Modernism
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กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช
ผูสอน
(ถามี) ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน
บรรยายประกอบ Power Point
อ.ศิริวัฒน แสนเสริม
- ความเปนมา ความสําคัญ บริบท มิติ
อิทธิพล และ แนวคิดของประวัติศาสตรเรข
ศิลป พรอมยกตัวอยางประกอบ
กิจกรรม
- นักศึกษารวมอภิปราย/นําเสนอ
ประสบการณทางประวัติศาสตร
วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากความรูความเขาใจจาก
การตอบขอซักถาม
บรรยายประกอบ Power Point
อ.ศิริวัฒน แสนเสริม
- เรขศิลปยุคกอนประวัติศาสตรและยุค
ประวัติศาสตร พรอมยกตัวอยางประกอบ
- การคิดคนอักร ภาษาภาพ ระบบพิมพ
พรอมยกตัวอยางประกอบ
กิจกรรม
- นักศึกษารวมอภิปราย/นําเสนอ
ประสบการณทางประวัติศาสตร
ใบงานที1่ วิเคราะหภาพผลงานออกแบบ
และตัวอักษรที่มีความสัมพันธกับ
ประวัติศาสตร
บรรยายประกอบ Power Point
อ.ศิริวฒ
ั น แสนเสริม
พรอมยกตัวอยางประกอบ
กิจกรรม
- นักศึกษารวมอภิปราย/นําเสนอ
ประสบการณการทางประวัติศาสตร
- สืบคนขอมูลนักออกแบบและผลงานเดน
วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากความรูความเขาใจจาก
การตอบขอซักถาม
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บรรยาย: ตอนที่ 3 เรขศิลป
หลังปฏิวัติอุตสาหกรรม :
Graphic design in the first
half of the twentieth
century (ตอ)
- ภาษาใหมของรูปทรง New
Language of Form
- The Bauhaus and the
New Typography
บรรยาย: ตอนที4่ : เรขศิลปใน
ศตวรรษที่20 – The Age of
Information
- The International
Typographic Style
- The New York School

4

บรรยายประกอบ Power Point
พรอมยกตัวอยางประกอบ
กิจกรรม : วิเคราะหภาพผลงานออกแบบ
เรขศิลป
ใบงานที2่ ศึกษาขอมูลและผลงาน
ออกแบบที่เกี่ยวของวิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากความรูความเขาใจจาก
การตอบขอซักถาม

อ.ศิริวัฒน แสนเสริม

4

อ.ศิริวัฒน แสนเสริม
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4บรรยาย: ตอนที4่ : เรขศิลป
ในศตวรรษที่20 – The Age
of Information
- ระบบการออกแบบเอกลักษณ
องคกร Corporate Identity
and Visual System

4

7

บรรยาย: ตอนที4่ : เรขศิลปใน
ศตวรรษที่20 – The Age of
Information
-การพัฒนาภาพความคิด The
conceptual Image

4

บรรยายประกอบ Power Point
พรอมยกตัวอยางประกอบ
กิจกรรม
- นักศึกษารวมอภิปราย/นําเสนอ
ประสบการณการทางประวัติศาสตร
- สืบคนขอมูลนักออกแบบและผลงานเดน
กิจกรรม : - นักศึกษารวมอภิปราย/
นําเสนอประสบการณทางประวัติศาสตร
วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากความรูความเขาใจจาก
การตอบขอซักถาม
บรรยายประกอบ Power Point
พรอมยกตัวอยางประกอบ
กิจกรรม
- นักศึกษารวมอภิปราย/นําเสนอ
ประสบการณการทางประวัติศาสตร
- สืบคนขอมูลนักออกแบบและผลงานเดน
วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากความรูความเขาใจจาก
การตอบขอซักถาม
ใบงานที3่ ศึกษาขอมูลและผลงาน
ออกแบบที่เกี่ยวของ
บรรยายประกอบ Power Point
พรอมยกตัวอยางประกอบ
กิจกรรม
- นักศึกษารวมอภิปราย/นําเสนองานใบ
งานที่3

4

5

อ.ศิริวัฒน แสนเสริม

อ.ศิริวัฒน แสนเสริม
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- Postmodern Design

8

บรรยาย: ตอนที4่ : เรขศิลปใน
ศตวรรษที่20 – The Age of
Information
-National Visions within a
Global Dialogue
-The Digital Revolution—
and Beyond

4

10

บรรยาย: ตอนที5่ : เรขศิลป
ไทย

4

11

ประวัติศาสตรเรขศิลปไทย

4

12

ทบทวนเนื้อหา

4

- สืบคนขอมูลนักออกแบบและผลงานเดน
วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากความรูความเขาใจจาก
การตอบขอซักถาม
บรรยายประกอบ Power Point
พรอมยกตัวอยางประกอบ
กิจกรรม
- นักศึกษารวมอภิปราย/นําเสนอ
ประสบการณการทางประวัติศาสตร
ใบงานที4่ สืบคนขอมูลนักออกแบบและ
ผลงานเดน
วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากความรูความเขาใจจาก
การตอบขอซักถาม
9. สอบกลางภาค
บรรยายประกอบ Power Point
พรอมยกตัวอยางประกอบ
กิจกรรม
- นักศึกษารวมอภิปราย/นําเสนอ
ประสบการณเรขศิลปไทย
- สืบคนขอมูลนักออกแบบและผลงานเดน
วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากความรูความเขาใจจาก
การตอบขอซักถาม
บรรยายประกอบ Power Point
พรอมยกตัวอยางประกอบ
กิจกรรม
- นักศึกษารวมอภิปราย/นําเสนอ
ประสบการณการทางประวัติศาสตร
- สืบคนขอมูลนักออกแบบและผลงานเดน
วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากความรูความเขาใจจาก
การตอบขอซักถาม
บรรยายประกอบ Power Point
ประวัติความเปนมา วิวัฒนา พรอม
ยกตัวอยางประกอบ

อ.ศิริวัฒน แสนเสริม

อ.ศิริวัฒน แสนเสริม

อ.ศิริวัฒน แสนเสริม

อ.ศิริวัฒน แสนเสริม
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กิจกรรม
- นักศึกษารวมอภิปราย/นําเสนอ
ประสบการณการทางประวัติศาสตร
- สืบคนขอมูลนักออกแบบและผลงานเดน
วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากความรูความเขาใจจาก
การตอบขอซักถาม
สัปดาห ฝกปฏิบัติการออกแบบเรขศิลป
ที่13-14 จากแรงบันดาลใจจากสไตลและ
รูปแบบจากประวัติศาสตรเรข
ศิลป
15
สอบปลายภาค

12

-ฝกปฏิบัติการออกแบบเรขศิลปจากแรง
บันดาลใจจากสไตลและรูปแบบจาก
ประวัติศาสตรเรขศิลปตามโจทยที่กําหนด

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
ประเมิน
(1)
สอบ
- สอบปลายภาค ( นอกตาราง )
(2)
การเขาชั้นเรียน การมีสวนรวมอภิปราย
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
(3)
สืบคน วิเคราะหกรณีศึกษา และการนําเสนอ
(4)
ผลงานการออกแบบ

อ.ศิริวัฒน แสนเสริม

สอบนอกตาราง

สัปดาห
ที่กําหนด

สัดสวนของการ
ประเมินผล

16
ตลอดเทอม

20 %
10 %

ตลอดเทอม
ตลอดเทอม

35 %
35 %

เกณฑการประเมินผล
1. คะแนนเก็บระหวางภาค 7 0% จากกิจกรรมปฏิบัติงาน
2. คะแนนปลายภาค 3 0% จากการสอบปลายภาค
3. ใชระบบเกรด (A B+ B C+ C D+ D I E) ใชหลักอิงเกณฑและอิงกลุม
คะแนน 100-80
ระดับคะแนน A
คะแนน 75-79 ระดับคะแนน
B+
คะแนน 70-74 ระดับคะแนน
B
คะแนน 69-65
ระดับคะแนน C+
9
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

64-60
ระดับคะแนน
59-55
ระดับคะแนน
54-50
ระดับคะแนน
49-0 ระดับคะแนน

C
D+
D
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. พรสนอง วงศสิงหทอง. ประวัติศาสตรเรขศิลป : กอนสงครามโลกครั้งที่ 1 ภาควิชานฤมิต
ศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย .
2. พรสนอง วงศสิงหทอง. ประวัติศาสตรนฤมิตรศิลป. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ,
2547.
3. วิรุณ ตั้งเจริญ. ประวัติศาสตรศิลปและการออกแบบ. กรุงเทพฯ. สันติศิริการพิมพ, 2552.
4.Phillip Meggs; Alston Puvis. Meggs' history of graphic design. Hoboken, New Jersey
: Wiley, cop. 2012.
5.Richard Hollis. Graphic Design A Concise History. London. Thames & Hudson Ltd.2001

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของกับงานออกแบบ และประวัติศาสตรการออกแบบเรขศิลป ทั้งสิ่งพิมพ
และดิจิตัล
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
10
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(1) อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง
(
2) ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทํารายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
- แบบสอบถามการประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษา
- การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน (ซึ่งวิชาใหมยังไมมีการเรียนการสอน)
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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