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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา  VCD  ๓๒๐๒  รายวิชา เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

สาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
รหัสวิชา   VCD  ๓๒๐๒   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Creative Thinking Development Techniques. 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต       ๓  (๒-๒-๕)       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    เอกบังคับ    
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย ์
 
๕.  สถานที่ติดต่อ      สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 58 ชั้น M 
 
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ชั้นปีที่ ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้  ประมาณ ๕๐ คน 

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๙.  สถานที่เรียน    อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น ๒ ห้อง ๕๘M๐๒ 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
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๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีเบื้องต้นเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ 
 ๒. เพื่อให้เรียนรูเ้ทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ 
 ๓. เพื่อการกระตุ้นและสง่เสริมส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบในสาขาที่เก่ียวข้อง
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ๔. เพื่อจดัการเรยีนการสอนเพือ่ประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์โรคระบาดโควดิโดยใชร้ะบบสือ่ออนไลน์เพือ่ชว่ยใน
การเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัและสถานการณ์ปจัจบุนั 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
  พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการค้นคว้า และพฒันาใชส้ือ่ดจิทิลัใหก้า้วทนักบัสถานการณ์ในภาวะ New normal 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
 แนวคิด ทฤษฎีเบื้องต้นเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ของนกัออกแบบ การกระตุ้นและ
ส่งเสริมส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบในสาขาที่เก่ียวข้อง 
 Notions and introduction to theory of creative thinking, techniques of Developing designers creative 
thinking, motivating and supporting designers to develop new creative thinking for design in related fields. 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ชั่วโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

๓๐ ชั่วโมง ๕ ชั่วโมง / สัปดาห ์

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชัน้ M อาคาร มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ างาน / มือถือ  หมายเลข หมายเลข 02-1601388-9 ต่อ202 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) marut.pi@ssru.ac.th   
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) www.facebook.com/marut.pichetvit 
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริต 
 (๒)  มีวินัย ตรงต่อเวลา  และมคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
 (๓)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดบัความส าคัญของ
การแก้ไขปัญหา 
 (๔)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 
 (๕)  เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่างๆขององค์กรและสังคม 
 (๖)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และจรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียน 
(๒)  มีการก าหนดข้อตกลงในการเข้าชั้นเรียน 
(๓)  ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทางโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาถามตอบและร่วมแสดงความคิดเห็น 
(๔)  ให้มีการวิจารณ์ผลงานโดยผู้สอนและผู้ร่วมชัน้เรียน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย

และการร่วมกิจกรรม 
(๔)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ ในเนื้อหาเก่ียวกับการออกแบบ 
 (๒)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการของการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้ความคิดสรา้งสรรค์ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 (๓)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง และ/หรือประเมินองค์ประกอบต่างๆของผลงานออกแบบ 
 (๔)  สามารถติดตามความก้าวหน้า และวิวัฒนาการเทคโนโลยีทีน่ ามาใช้ รวมทั้งการน าไปประยกุต์ 
 (๕)  มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความช านาญการส้รางสรรค์ผลงานออกแบบจากเทคนิคต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง 
 (๖)  มีความรู้ ในแนวกวา้งขวางของเทคนิคการออกแบบ ความเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 (๗)  มีประสบการณ์ในการพฒันา หรือการประยุกต์ซอฟแวร์ การออกแบบที่ใช้งานได้จริง 
 (๘)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเก่ียวกับเทคนิคการออกแบบ กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยาย 
(๒)  การค้นคว้าจากแหล่งเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๓)  การฝึกปฏิบัติการออกแบบนิทรรศการ 
(๔)  การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การสอบปฏิบตัิกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(๒)  ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาจัดท า 
(๓)  ประเมินจากการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  (๒)  สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  (๓)  สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการในการออกแบบผลงาน 
   (๔)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม   
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  กรณีศึกษาเก่ียวกับการออกแบบ 
(๒)  การอภิปรายกลุ่ม 
(๓)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏบิัตจิริง 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
(๒)  ประเมินจากการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 (๒)  สามารถให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก้การแก้ปัญหา สถานการณ์ตา่งๆ  ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของ
ผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทมีท างาน 
  (๓)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  (๔)  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  (๕)  สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้องทั้งแสดงจุดยืนอยา่ง
เหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   (๖)  มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นเดี่ยว และน าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียน 
(๒)  ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม และน าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียน 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 
(๒)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานกลุ่มหนา้ชัน้เรียน 
(๓)  ประเมินจากความถูกต้อง และคุณภาพของผลงาน 
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๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 
  (๑)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจบุันต่อการท างาน ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบนิทรรศการ 
 (๒)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  (๓)  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทัง้ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 
  (๔)  สามารถใช้มารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานโดยจัดจดัท าสื่อประกอบการน าเสนอ และใช้อุปกรณ์การน าเสนอเคร่ืองมือต่างๆ
อย่างเหมาะสม 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากคุณภาพของสือ่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
๖. ด้านอ่ืนๆ 

- 
หมายเหตุ 
 สัญลักษณ์    หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก 
 สัญลักษณ์    หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง 
 เว้นว่าง  หมายถึง  ไม่ได้รับผิดชอบ 
ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ ๑. แนะน าเนื้อหารายวิชาและ
กระบวนการเรียนการสอน 
๒. ปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจใน
รายวิชา 

๔ ๑. แจ้งรายละเอียดในแผนการเรียน
ประจ าวชิา 
๒. บรรยายดว้ย Google Meet  
    หรือ Zoom 
๓. นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้
ก่อนเรียน 

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์

๒ บทที่ ๑ นิยามของความคิด ๔ ๑. บรรยายดว้ย Google Meet  
    หรือ Zoom 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์

๓ บทที่ ๒ ความคิดสร้างสรรค์ ๔ ๑. บรรยายดว้ย Google Meet  อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์
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กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

    หรือ Zoom 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

๔ บทที่ ๓ ก าเนิดความคิด ๔ ๑. บรรยายดว้ย Google Meet  
    หรือ Zoom 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 
๔. วจิารณ์ผลงานนกัศกึษาและให้
โจทยค์รัง้ต่อไปโดยสง่งานผา่น 
Google Drive 

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์

๕ Case of Design  ๔ ๑. บรรยายดว้ย Google Meet  
    หรือ Zoom 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์

๖ Case of Design  
 

๔ ๑. บรรยายดว้ย Google Meet  
    หรือ Zoom 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์

๗ บทที่ ๔ กระบวนการผลิตความคิด 
 

๔ ๑. บรรยายดว้ย Google Meet  
    หรือ Zoom 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 
๔. วจิารณ์ผลงานนกัศกึษาและให้
โจทยค์รัง้ต่อไปโดยสง่งานผา่น 
Google Drive 

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์

๘ สอบกลางภาค 
๙ บทที่ ๕ เทคนิคเร้าความคิด ๔ ๑. บรรยายดว้ย Google Meet  

    หรือ Zoom 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์

๑๐ บทที่ ๖ การส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์

๔ ๑. บรรยายดว้ย Google Meet  
    หรือ Zoom 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์

๑๑ บทที่ ๗ การสร้างผังความคิด (Mind 
Map)  

๔ ๑. บรรยายดว้ย Google Meet  
    หรือ Zoom 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 
๑๒ บทที่ ๘ การประยุกต์ใช้ความคดิ

สร้างสรรค์กับการออกแบบ  
๔ ๑. บรรยายดว้ย Google Meet  

    หรือ Zoom 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 
๔. วจิารณ์ผลงานนกัศกึษาและให้
โจทยค์รัง้ต่อไปโดยสง่งานผา่น 
Google Drive 

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์

๑๓ Case of Design 
 

๔ ๑. บรรยายดว้ย Google Meet  
    หรือ Zoom 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์

๑๔ บทที่ ๙ รสนยิมและแนวโน้มงาน
ออกแบบในอนาคต 

๔ ๑. บรรยายดว้ย Google Meet  
    หรือ Zoom 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 
๔. วจิารณ์ผลงานนกัศกึษาและให้
โจทยค์รัง้ต่อไปโดยสง่งานผา่น 
Google Drive 

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์

๑๕ 
 

Case of Design 
 

๔ 
 

๑. บรรยายดว้ย Google Meet  
    หรือ Zoom 
๒. ปฏิบัติงานออกแบบ 
๓. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ 

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์

๑๖ รายงานสรุปการจัดท าผลงาน
สร้างสรรค ์

๔ ๑. การน าเสนอผลงานของนักศึกษา
ลงในเวปไซต ์

อ.มารุต พิเชษฐวิทย ์

๑๗ สอบปลายภาค 
 
 
 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
     

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
๑.๒, ๑.๔, ๑.๖, 
๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, 
๒.๕, ๒.๖, ๒.๘ 

การเข้าเรียน ความตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมกิจกรรม ๑-๑๖ ๑๐% 
การฝึกปฏิบัต ิ ๒-๑๕ ๕๐% 
การน าเสนอผลงาน ๘ ๑๐% 
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๓.๑, ๓.๒, ๓.๔, 
๔.๒, ๔.๔, ๔.๖, 
๕.๑, ๕.๓ 

การสอบปลายภาคเรียน ๑๗ ๓๐% 

 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
มนต์ทิวา ชัยพิพัฒนานันท์(2538). ก าเนิดความคิด. กรุงเทพฯ: บริษัทMasterpieceจ ากัด 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
James Webb Young(2011). A Technique for Producing Ideas.สนพ:Fontal Lobe Publishing 

 ศาสตราจารย์ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ.์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Thinking) ใน ผู ้
ชนะสิบคิด. ใน อภิญญา คงกิตติ. บันทึก:การศึกษา การเรียนการสอน การคิดเชิงสร้างสรรค์ , 2553.  
 http://www.gotoknow.org/blog/apinyaanw 
 http://e-learning.aru.ac.th/tsh3/e_new/lesson2.html 
 http://www.dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/.../1/ความคิดสร้างสรรค์.doc 
 http://www.bb.go.th/bb/information/speech/new_book/creative%20thinking.pdf 
 http://pingpui.exteen.com/20091003/creative-thinking 
 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
วิรุณ ตั้งเจริญ.(๒๕๒๖). การออกแบบ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิฌวลอาร์ต.  

 ประชิด  ทิณบุตร. (๒๕๓๐). การออกแบบกราฟฟิค. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์. 
วรพงศ์ วรชาติอุดมพงษ์. (๒๕๓๕). ออกแบบกราฟิก. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร. 

 50 เทคนิคการออกแบบกราฟฟิก ที่ท าให้คุณเก่งขึ้น. (ออนไลน์). https://khaodesign.com/50-เทคนิคการ  
ออกแบบกราฟฟิก/ 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ๑. มีการประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถาม โดยนักศึกษาในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน 
 ๒. มีการสอบถามนักศึกษาถึงความรู้ที่ได้รับ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 ๑. ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาและการประเมินผู้สอนตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย  
๓.  การปรับปรุงการสอน 
     ๑.หลังจากผลการประเมนิในข้อ ๒ ได้มีการจัดประชุมอาจารย์ในสาขาวชิา เพื่อระดมสมองในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ๑. ตรวจสอบผลการเรียนรูข้องนักศึกษา จากผลการเรียนของผู้เรียน สอบถามหรือให้อธิบาย สรุปสิ่งที่เรียนรู้ว่าเปน็ไปตามผลการ
เรียบรู้ในรายวิชาหรือไม ่
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

http://pingpui.exteen.com/20091003/creative-thinking
https://khaodesign.com/50-เทคนิคการ%20%0bออกแบบกราฟฟิก/
https://khaodesign.com/50-เทคนิคการ%20%0bออกแบบกราฟฟิก/
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     ๑. จากผลการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
ตามข้อเสนอแนะ 
 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 

 

รายวิชา 

(๑) 

คุณธรรม จริยธรรม 

(๒) 

ความรู้ 

(๓) 

ทักษะทางปัญญา 

(๔) 

ทักษะทางความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(๕) 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ 
รหัสวิชา VCD  ๓๒๐๒   
รายวิชา  
เทคนิคการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค ์
Creative Thinking 
Development Techniques. 

                                                     

 


