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รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที 1 ข้อมูลโดยทัวไป

1. รหัสและชือรายวิชา
2034901 สัมมนาการออกแบบ
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปกรรมสาสตรบัณฑิต
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อ.ปั ณณธร สมสรวย
5. ภาคการศึกษา/ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที 2 / ชันปี ที 3
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด
14 ตุลาคม 263
หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. นักศึกษารูจ้ กั และเข้าใจการออกแบบ
2. นักศึกษาสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็ นกระบวนการ
3. นักศึกษามีแนวความคิดเพือพัฒนาไปสูก่ ารทําวิทยานิพนธ์
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
ให้นักศึกษาใช้ศักยภาพของตนเองทางด้านความคิดและกระบวนการทํางาน รวมถึงการ
แสดงออกเพิมมากขึน
หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
เรียนรู ค้ น้ คว้าและสํารวจข้อมูลด้านการออกแบบ จากบุคลากรหรือหน่วยงานทางด้านการ
ออกแบบทีเกียวข้อง หรือแหล่งข้อมูลอืนๆในปั จจุบัน อย่างมีระบบ และจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆที
น่าสนใจ โดยเชิญวิทยากรหรือผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้าน ทังภาครัฐและเอกชนมาบรรยาย
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 25 ชัวโมง สอนเสริมตาม
การฝึกปฏิบตั ิ 33 ชัวโมง การศึกษาด้วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา ความต้องการของ ต่อภาคการศึกษา
5 ชัวโมงต่อสัปดาห์
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทอาจารย์
ี
ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คาํ ปรึกษาช่วงเวลาพักกลางวัน หรือเวลาว่างโดยมีการนัดหมาย
ล่วงหน้า
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมง
ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายทีต้องการ)
หมวดที 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ
โดยมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สจุ ริต
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าทีและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิศรีของ
ความเป็ นมนุษย์
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- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะและการออกแบบ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาผลงานทางศิลปะในประเภทต่างๆ
- อภิปรายกลุ่ม
- กําหนดให้นกั ศึกษานําเสนอตัวอย่างทีเกียวข้อง/วิเคราะห์
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีได้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารทีได้นาํ มาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทต้ี องได้รับ
รู แ้ ละเข้าใจหลักการทฤษฏีสาํ คัญของเนือหา และวิเคราะห์ ปั ญหาอธิบายประยุกต์ความรู ้
ทักษะด้านศิลปะและการออกแบบเพือบูรณาการความรูใ้ ห้เกิดองค์ความรู ท้ ีกว้างขึน ในสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ และเกิดประสบการณ์ในการพัฒนาเพือนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพจริง
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิป ราย การทํา งานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิ เคราะห์ก รณี ศึก ษา และ
มอบหมายให้ค ้น คว้า หาบทความ ข้อ มูล ที เกี ยวข้อ ง โดยนํา มาวิ เ คราะห์ส รุ ป และนํา เสนอ
การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยโดยใช้แบบทดสอบทีเน้นการวัดหลักการทฤษฎีและ
การนําไปใช้
- ประเมินจากการนําเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณี ศกึ ษาและโครงงาน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดต่างๆ อย่างเป็ นระบบ เช่น คิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ เพือการป้องกันและแก้ไขปั ญหาด้านศิลปะและการออกแบบ
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3.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา การนําเสนอผลงาน
- การสรุ ปบทเรียนด้วย Mind Mapping
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบย่อยและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์
แนวคิดในการประยุกต์ระบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
- วัดผลจากการประเมินโครงการ การนําเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีมอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ปฏิบัติกิจกรรมเป็ นรายบุคคลและกลุม่
- การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพือน ด้วยแบบฟอร์มทีกําหนด
- ประเมินจากรายงานทีนําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุม่
- ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาทักษะในการสือสารทังการพูด การฟั ง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอ
ในชันเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ผลงานและการสือสาร
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครืองมือ และเทคโนโลยีทีเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทํารายงานโดยเน้นกระบวนการคิดและสร้างสรรค์
อย่างเป็ นระบบ
- นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทีเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานโครงงาน และรูปแบบการนําเสนอด้วยสือเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที
1 แนะนํารายวิชา
- ความสําคัญ
- จุดประสงค์
2-4

5

6

ความหมายของการออกแบบ
- ความหมาย, รูปแบบ,ประเภท
- แนวความคิด
- กระบวนการคิด
- ปัญหาและการแก้ไข
ค้นหาอัตลักษณ์แนวความคิดและ
สรุ ปแนวความคิดรวบยอด
แนวความคิดขันตอน
นําเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์และ
แนวทางในการออกแบบ

จน. กิจกรรมการเรียน
ชัวโมง การสอน/สือทีใช้
4 - ปฐมนิเทศ
- ศึกษาวิเคราะห์
ผูเ้ รียน
- บรรยาย/อภิปราย
4 -อภิปราย/บรรยาย
พร้อมสือวิดีทศั น์
- สนทนาแลกเปลียน
ความคิดเห็น

ผู้สอน
อ.ปัณณธร สม
สรวย

อ.ปัณณธร สม
สรวย

ปฏิบตั ิการเพือค้นหา อ.ปัณณธร สม
ความคิดรวบยอดจน สรวย
เกิดเป็ นอัตลักษณ์
นําเสนอความคิด
และอภิปราย

อ.ปัณณธร สม
สรวย
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จน.
ที
ชัวโมง
7 วิทยากรพิเศษบรรยายเรือง
4
กระบวนการความคิดในการสร้างงาน
ออกแบบ
8-9

ประเมินผลงานและความคืบหน้าของ
โครงงานครังที 1

4

วิทยากรพิเศษบรรยายเรือง การ
สร้างอัตลักษณ์ในงานออกแบบ
11-12 ประเมินผลงานและความคืบหน้าของ
โครงงานครังที 1

4

10

13

นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขผลงาน

14-15 นําเสนอผลงานสรุ ป

16

4

4
4

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สือทีใช้
- บรรยาย
- อภิปราย
- ชมวีดีทศั น์
- อภิปราย
- บรรยาย เสนอแนะ
ความคิดเห็น
- อภิปราย บรรยาย
ชมวีดที ศั น์
- นักศึกษานําเสนอ
ผลงานในชันเรียน
- อาจารย์วิจารณ์
และเสนอแนะความ
คิดเห็น
นักศึกษาปฏิบัติแก้ไข
ปรับปรุงผลงาน
- นักศึกษานําเสนอ
ผลงานในชันเรียน
- อาจารย์วิจารณ์และ
เสนอแนะความ
คิดเห็น

ผู้สอน
อ.ปัณณธร สม
สรวย
อ.ปัณณธร สม
สรวย
อ.ปัณณธร สม
สรวย
อ.ปัณณธร สม
สรวย

อ.ปัณณธร สม
สรวย
อ.ปัณณธร สม
สรวย

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที
เรียนรู้*
1
2.1, 2.8
- ทดสอบย่อย
2.2, 3.4
- ทดสอบปลายภาค
2
2.3, 2.7
- ตรวจผลงานศึกษาค้นคว้า
3.1, 3.4, 5.1 และนําเสนอ
- ตรวจผลงานโครงงาน
(ปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม)
3
1.1-4, 1.7 - ประเมินจากการมีส่วนร่วม
2.4, 4.4, 4.6 กิจกรรมกลุม่ ในชันเรียน
5.3
- ประเมินความรับผิดชอบ
ความตรงต่อเวลาในงานที
ได้รบั มอบหมาย

สัปดาห์ที
ประเมิน
4, 12
15
ตลอด
ภาคเรียน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%
40%
40%

ตลอด
ภาคเรียน

10%

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
วันเพ็ญ วรรณโกมล (2550). การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รังสรรค์ บุษยะมา (2552). การบริหารจัดการหลักสูตร. คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
- เอกสารหลักสูตร เช่น หลักสูตร คู่มอื ครู หนังสือเรียน ฯลฯ
- ตําราเกียวกับการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
เว็บไซต์ทีเกียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น ปรัชญาการศึกษา วิวฒ
ั นาการการศึกษาไทย
ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู ้ ฯลฯ
เอกสารหมายเลข มคอ. 3/8
หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ทีจัดทําโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ทีอาจารย์ผสู้ อนได้จัดทําเป็ นช่องทางการสือสารกับนักศึกษา
เอกสารหมายเลข มคอ. 3/9

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู ้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิมเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชันเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ในรายหัวข้อ ตามทีคาดหวัง
จากการเรียนรู ใ้ นวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ
โดยรวมในวิชาได้ดงั นี
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อืน หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพือให้เกิดคุณภาพมากขึน ดังนี
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ
ตามข้อ 4
- เปลียนสลับอาจารย์ผสู ้ อน หรือเชิญวิทยากรผูเ้ ชียวชาญทีมีประสบการณ์ตรงเพือให้
นักศึกษามีมุมมองในเรืองการประยุกต์ความรูน้ ีกับปั ญหาทีมาจากงานวิจยั ของอาจารย์
หรือผูเ้ ชียวชาญ ผูช้ าํ นาญการต่างๆ

