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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยท่ัวไป  
1 รหัสและชื่อวิชา 

 07-613-217  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ 
 (Design and Development of Craft Products) 

2 จ านวนหน่วยกิต  
       3 หน่วยกิต 3(1-4-4) 

3 หลักสูตรและประเภทของวิชา 
       วิชาชีพเลือกในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  บุณยรัตกลิน 

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน    
        ภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้นปีที่เรียน 56 –ปบค./1, 56-ปบค./2 ปีการศึกษา 2557 

6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 

7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 

8 สถานที่เรียน 
       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.  นักศึกษาเข้าใจและอธิบายความรู้พื้นฐานเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในหลักการออกแบบ
และสามารถน ามาประยุกต์ในการออกแบบงานประดิษฐ์ 
 2.  นักศึกษาคิดวิเคราะห์ความนิยมของตลาดและปัญหาของงานออกแบบงานประดิษฐ์ใน
งานคหกรรมศาสตร์ 
 3.  เข้าใจในปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจงานประดิษฐ์ 
 4.  นักศึกษาสามารถน าเสนอแนวทางการออกแบบและพัฒนางานประดิษฐ์จากการ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สินค้าได้ตรงตามต้องการของตลาด 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
      เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1 ค าอธิบายรายวิชา 
07-613-217 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์          3(1-4-4) 
  (Design and Development of Craft Products) 

 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ องค์ประกอบของการออกแบบ สภาพ
ปัญหาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์กระบวนการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 Materials and egnipment for craft products ; componets of design ; 
problems of craft products ; process of standard product development and 
produdion to respond to costomers’ need 

2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/  

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
สอนเสริมเฉพาะ
ความตอ้งการของ
นักศึกษาเฉพาะรวย 

4 ชั่วโมง/สัปดาห์ การศึกษาด้วย
ตนเอง 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

 

3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
สถานที่ให้ค าปรึกษา ที่ห้องพักอาจารย์ อาคาร 6 ชั้น 5 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์   
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หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

       1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม 
       2.  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ 
       3.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพของตนเอง 

 1.2   วิธีการสอน 
       1.  รูปแบบการสอนการอธิบายและบรรยายในชั้นเรียนในหัวข้อทฤษฎี 
       2.  การออกไปทัศนศึกษาดูงานในแหล่งงานออกแบบผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ในสถานที่จริง 
       3.  การยกตัวอย่างน าผลงานและกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆมาเป็น
 ประเด็นในการน าเสนอความคิด วิเคราะห์ปัญหา และอภปิราย 
       4.  สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  และสังคม 
       5.  ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
       6.  ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    

 1.3 วิธีการประเมินผล 
        1.  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา และการน าเสนอผลงานในห้อง 
        2.  ประเมินจากผลการเข้าร่วมการทัศนศึกษาและความรับผิดชอบในการท างานของนักศึกษา 
        3.  สังเกตพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมการเรียน 

2 ความรู ้
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ท้องถิ่นของตนเองได้ 

        3.  สามารถบูรณาการความรู้ทั้งในรายวิชา  และวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ 
 2.2 วิธีการสอน 

       1.  ใช้การสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดองค์ 
             ความรู้ และใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบผสมผสานกัน 
        2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        3.  มอบหมายให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
        4.  ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนางานประดิษฐ์โดยน าหลักการทฤษฎีมา
 ประยุกต์ใช้ 
        5.  อภิปรายเกี่ยวกับความส าคัญและปัญหาของผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาต่อไป 
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 2.3  วิธีการประเมินผล 
         1.  การน าเสนองานอย่างน้อย 1 ครั้ง (2 – 3 ครั้งต่อเทอม) 
         2.  พิจารณาจากการปฏิบัติงานและชิ้นงานส าเร็จงานที่มอบหมายตลอดเทอม 
         3.  การสอบปลายภาค 

3 ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

        1.  คิดอย่างมีระบบพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
        2.  สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อน  และเสนอแนะแนวทางการ    
              แก้ปัญหา 
        3.  ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ 

 3.2 วิธีการสอน 
        1.  ให้นักศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากตัวอย่างของจริงในด้านต่างๆ 
        2.  กรณีศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์เพื่อน ามาพัฒนาด้านการออกแบบ
 (วิเคราะห์ สรุปเสนอแนวคิด) 
        3.  การศึกษา  ค้นคว้า และการน าเสนอผลงานภายในชั้นเรียน 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินผลจากผลงานจากใบปฏิบัติงานแต่ละคร้ัง 
2.  ประเมินผลจากผลงานการน าเสนอในการเรียนและการทัศนศึกษา 
3.  ประเมินผลจากเล่มรายงานที่มอบหมาย 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

        1.  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
        2.  สามารถน าเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์ในการ Presentation 
        3.  แสดงภาวะผู้น า  และผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
        4.  มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระท าและการน าเสนอ 

 4.2 วิธีการสอน 
        การสอนใช้รูปแบบการอธิบายและบรรยายในชั้นเรียนในหัวข้อทฤษฎี  การออกไปทัศนศึกษาดู
งานในแหล่งศิลปะและการออกแบบตามสถานที่จริง  การยกตัวอย่างน าผลงานหรือกลุ่มงานการ
ออกแบบในรูปแบบต่างๆที่มีความหลากหลายขึ้นมาเป็นประเด็นในการน าเสนอข้อคิดเห็น  อภิปราย  
วิเคราะห์ปัญหาแบบสนทนาโต้แย้งในกลุ่มเรียน (Discussion)  และหาข้อสรุปที่เหมาะสมและดีที่สุด  
เพื่อการพัฒนาปรับแต่งผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ ์(SWOT  Analysis)  เพื่อวางแนวทางเชิงธุรกิจให้ตรง
กับความต้องการของตลาด 
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       ก าหนดให้นักศึกษาใช้การคิดวิเคราะห์ในการวิเคราะห์งานตัวอย่างของตนเองและของคนอ่ืน
อย่างมีเหตุผล 

 4.3  วิธีการประเมินผล 
        1.  ประเมินพฤติกรรมภาวะ  การเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 
        2.  พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
        3.  ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึก 
        4.  ประเมินผลจากผลงานการน าเสนอประมาณ 2 ครั้งต่อเทอม 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       

       1.  สามารถเลือกสื่อ และเคร่ืองมือในการสืบค้น  เก็บข้อมูล  ประมวลผล  และแปลความหมาย  
            รวมถึงการน าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
       2.  สามารถใช้ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  ได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์      
            เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 5.2 วิธีการสอน 
       1.  มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  และให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
       2.  การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับ       
            มอบหมาย 

 5.3 วิธีการประเมินผล 
       1.  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
       2.  ประเมินจากการร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 

6 ทักษะด้านการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
 6.1 ทักษะด้านการปฏิบัติงาน ที่ต้องพัฒนา 

1.  สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนดได้ 
       2.  สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ 
       3.  สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขในสภาพจริงได้ 
       4.  นักศึกษาสามารถน าความรู้มาประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงาน 

 6.2 วิธีการสอน 
       1.ให้นักศึกษาออกแบบทุกคร้ังก่อนให้นักศึกษาลงมือฝึกปฏิบัติและให้ค าแนะน าทุก  
ขั้นตอน 
       2.  สร้างเจตคติที่ดีต่อการฝึกปฏิบัติ 
       3.  ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีความประณีต 
       6.  ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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       7.  อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและดูแลการฝึกทักษะตลอดเวลา 
 6.3 วิธีการประเมินผล     

   1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
          2.  ประเมินจากผลงานส าเร็จ 
          3.  พิจารณาจากผลการสอบปฏิบัติ 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด (หน่วยเรียน/บทเรียน/หัวข้อ) จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ส่ือที่ใช้ การวัดผล 

1 Introduction : แจ้ง Counse Outline รายวิชา 
“การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน
ประดิษฐ”์ 

- ความหมาย ขอบเขต ความเป็นมาของ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

- การแบ่งประเภทของการออกเบบ 

    

2 
 

 

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ 
     1.1 ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของไทยในเชิงคหกรรมศาสตร์ 
     1.2  ลักษณะของงานประดิษฐ์     

5 แบบบรรยาย การ
น าเสนอ
แบบ 

Power 
Point 

จากการต้ังใจ การ
ชักถาม 

3 ศึกษาดูงานการออกแบบผลิตภัณฑ์     

4      1.3  ประเภทของงานประดิษฐ์ตามโอกาส
ใช้สอย 
     1.4  หลักการท างานประดิษฐ์ในเชิงคหกร
รมศาสตร์ 

5 แบบบรรยาย 
 

การ
น าเสนอ
แบบ 

Power 
Point 

ความตั้งใจการชัก
ถาม 

5 
 

 

     1.5  ฝึกปฎิบัติการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีตาม
ท้องตลาดในเชิงคหกรรมศาสตร์ 

 แบบบรรยายและ
ฝึกปฎิบัตืพร้อมท า
ใบปฎิบัติงาน 

- ความตั้งใจในการ
ท างานผลงาน 

ส าเร็จ 
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6 บทที่ 2  ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ 
     2.1  ปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ 
     2.2  แนวทางการแก้ไข 

 แบบบรรยาย การ
น าเสนอ
แบบ 

Power 
Point 

ความตั้งใจในการ
ชักถาม 

7 ศึกษาดูงานออกแบบผลิตภัณฑ์     

8 
 
 

     2.3 วิเคราะห์งานออกแบบ/ตัวอย่าง
ชิ้นงานออกแบบภายในห้องเรียน 
     2.4  ฝึกปฎิบัติการศึกษาและวิเคราห์
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ที่มีตามท้องตลาด 
 

 แบบบรรยายและ
ฝึกปฎิบัตืพร้อมท า
ใบปฎิบัติงาน 

- ความตั้งใจในการ
ท างาน 
ผลงาน 
ส าเร็จ 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนด
องค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
     3.1  หน้าที่ใช้สอย 
     3.2  ความสวยงามน่าใช้ 
     3.3  ความสะดวกสบายในการใช้ 
     3.4  ความปลอดภัย  
     3.5  ความแข็งแรง 
     3.6  ราคา 
     3.7  วัสด ุ
     3.8  กรรมวิธีการผลิต 
     3.9  การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
     3.10  การขนส่ง    
 

 แบบบรรยายและ
ฝึกปฎิบัตืพร้อมท า
ใบปฎิบัติงาน 

การ
น าเสนอ
แบบ 

Power 
Point 

ความตั้งใจในการ
ชักถาม 

10 
 
 

 

บทที่ 4 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน
ประดิษฐ์ 
     4.1  ขั้นตอนการเตรียม 
     4.2  ขั้นตอนการผลิต     

 แบบบรรยาย การน าเสนอ
แบบ Power 

Point 

ความตั้งใจในการ
ชักถาม 
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11-12 
 
 

     4.3  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน
ประดิษฐ์ 

 แบบบรรยายและ
ฝึกปฎิบัตืพร้อมท า
ใบปฎิบัติงาน 

- ความตัง้ใจในการ
ท างาน 
ผลงาน 
ส าเร็จ 

13 
 
 
 
 

บทที่ 5  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้บริโภค
ต้องการ 
     5.1  มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
     5.2  มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

 แบบบรรยาย การ
น าเสนอ
แบบ 

Power 
Point 

ความตั้งใจในการ
ชักถาม 

14 
 
 
 

     5.3  ฝึกปฎิบัติและศึกษาผลิตภัณฑ์เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตราฐานตามที่ผู้บริโภค
ต้องการ 
 

 แบบบรรยายและ
ฝึกปฎิบัตืพร้อมท า
ใบปฎิบัติงาน 

- ความตั้งใจในการ
ท างาน 
ผลงาน 
ส าเร็จ 

15 
 

ทบทวนความรู้เดิม 
 

 ทบทวนความรู้เดิม 
แบบบรรยาย ส่งใบ

ปฎิบัติงาน 

การ
น าเสนอ
แบบ 

Power 
Point 

- 

16 สอบปลายภาคการศึกษา 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม  

ที่ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ      

การประเมินผล 
1 (ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน) ทดสอบย่อยคร้ัง 1 

ทดสอบย่อยคร้ัง 2 
ทดสอบย่อยคร้ัง 3 
สอบปลายภาคการศึกษา 

4 
8 
12 
16 

10 % 
10 % 
10 % 
30 % 

2 (ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน) วิเคราะห์กรณีศึกษา 
การน าเสนอการค้นคว้า 
ฯลฯ 

ตลอด               
ภาคการศึกษา 

 
30 % 

3 (ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน) การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
เสนอความคิดเห็น ฯลฯ 

ตลอด               
ภาคการศึกษา 

 
10 % 

หมวดท่ี  6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1 เอกสารและต าราหลัก 
       สุภาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ . (2551) . การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม.กรุงเทพฯ;โอ
เดียนสโตร์ 
      ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา . (2553) . ผลิตภัณฑ์ใหม่ : การตลาดและพัฒนา.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  

2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี ้

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
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- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

3 การปรับปรุงการสอน 
       หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังน้ี 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในวิชา  ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้  ตามที่ก าหนดใน
รายวิชา เช่น ข้อสอบ  รายงาน วิธีให้คะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม 

5 การด าเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อ 4   

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  

 


