
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑  
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification) 

รหัสวิชา CPD1129 รายวิชา การยศาสตร์ 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา.....๒....ปีการศึกษา.…๒๕๖๔......... 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวชิา   CPD1129  
ช่ือรายวิชาภาษาไทย การยศาสตร์ 
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Ergonomics 

 
๒.  จำนวนหน่วยกติ        ๓(๒-๒-๕)       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์)  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะด้าน บังคับ  
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา     ผศ.ดร.ภานุ  พัฒนปณิธิพงศ์   
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ผศ.ดร.ภานุ  พัฒนปณิธิพงศ์ 
๕.  สถานที่ติดต่อ   สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค ์ 

E – Mail panu.pa@ssru.ac.th 
 
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๓  /  ช้ันปีที ่.....๑... 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รบัได้  ประมาณ..........25............คน 

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) …......ไม่มี.............................................. 
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ….......ไม่ม.ี............................................      
 
๙.  สถานที่เรียน     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที่..๒๙..เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔. 
     รายละเอยีดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
โครงสร้างสัดส่วน และหนา้ที่การทำงานส่วนต่างๆ ของร่างกายของมนุษย์ (Anatomy) 
การวัดขนาดสัดส่วนของ ร่างกายที่สัมพันธ์กับการใช้งานและนำมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบผลิต 
ภัณฑ์สร้างสรรค ์เพือ่ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ 

 
๒.   วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อให้มีความเหมาะสมตามกระบวนการทำงานวิจัยพัฒนาดา้นศิลป  การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตาม
มาตรฐานอย่างเป็นระบบ 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างสัดส่วน และหนา้ที่การทำงานส่วนต่างๆ ของร่างกายของมนุษย์ (Anatomy) การวัดขนาดสัดส่วนของ 

ร่างกายที่สัมพันธ์กับการใช้งานและนำมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
 Proportion structure and function of different parts of the human body (anatomy), measurement of body shape 

in relation with utilization and applying in Design of lifestyle products.  
 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๓๐ ชั่วโมง ต่อภาค
การศกึษา 

 ไม่ม ี ๓๐ ชั่วโมง ต่อภาคการศกึษา ๘๐ ชั่วโมง ต่อภาคการศกึษา 
 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอ้มูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง 58304 ช้ัน 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพทท์ี่ทำงาน / มอืถือ  หมายเลข 062 9394546 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-Mail) panu.pa@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) panupattana 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)..Zoom meeting  
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และกฎเกณฑ์ทางสังคมในการดำเนนิชีวติ 
  (๒)  มีวนิัย ความรับผิดชอบ ซือ่สัตย์ สุจริต เสยีสละและอดทน 
 (๓)  ดำเนนิชีวติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๔)  ตระหนักและสำนกึในความเป็นไทย 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  กำหนดกฎเกณฑ์ในการเรียนการสอน เรือ่งการเขา้เรียน ความรับผิดชอบงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
(๒)  มีการสอดแทรกเนื้อหา หรอืยกตัวอย่างประกอบในการสอนประเด็นทีม่ีความเกี่ยวขอ้งกับ

จรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพทางการออกแบบ 
 ๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การเขา้เรียน การเขา้ร่วมกิจกรรม การตรงต่อเวลา 
(๒)  มีการนำเสนอและส่งงานที่ไดร้ับมอบหมาย อย่างถูกตอ้งและสม่ำเสมอ 

๒. ความรู ้
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กวา้งไกล และสามารถเรียนรู้ได ้ตลอดชีวติ 
  (๒)  มีความรู้ เขา้ใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน 
  (๓)  มีความรู้ เขา้ใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อืน่ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ ธรรมชาติ 
 ๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยาย ยกตัวอย่างขัน้ตอนการดำเนนิงานออกแบบและเทคนคิและวธิกีาร 
(๒)  มอบหมายงานให้ ค้นคว้า อภิปรายผล และนำเสนอรายงานทั้งรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 
(๓)  มอบหมายงานแต่ละบุคคลโดยเนน้การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรบัใช้ในการนำเสนอผลงานอกแบบ

ของตนเองได้ 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การทดสอบกอ่นเรียน 
(๒)  ผลงานการดำเนนิงานในระหว่างภาคเรียน 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวติ เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  (๒)  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ฝึกให้นักศกึษาวเิคราะห์ปัญหาจากกรณีตัวอย่าง โดยการค้นคว้า และรวบรวมจากเอกสารต่างๆ  
(๒)  ใช้การฝึกปฏิบัตริะหว่างช้ันเรียน 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ขัน้ตอนการทำงาน การวเิคราะห์ และนำเสนองานที่ไดร้ับมอบหมาย 
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีจติอาสาและสำนกึสาธารณะ 
   (๒)  เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
 (๓)  มีภาวะผู้นำและสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ให้นักศกึษาทำงานเป็นกลุ่ม หรอืโครงงานในลักษณะของการทำงานเป็นทีม โดยมีการสลับการเป็น
หัวหนา้ 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  รายงานที่นำเสนอ และพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มทีักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
  (๒)  ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพ 
 (๓)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มีการนำเสนองานหนา้ช้ันเรียน โดยใช้รูปแบบ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การจัดทำรายงาน และการนำเสนอหนา้ช้ันเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี 
(๒)  การตอบคำถามหนา้ช้ันเรียน 

หมายเหต ุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ 1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการยศาสตร์  

-ออนไลน์ ผสมผสาน 

 

4 1.บรรยายและใบ/ความรู้ 

แบบทดสอบ เอกสาร  หนังสือ และ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ  
2. โสตทัศนวัสดุอื่นๆ 
3.ศึกษาค้นคว้าและอภิปราย 
4.ถามและตอบในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.ภาน ุ
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

๒  โครงสร้างสัดส่วนของร่างกายของ

มน ุษย์ ส ัมพ ันธ ์ก ับการใช ้งานท ี่

เกี่ยวขอ้งกับมือ   

ใบงานที่ 1  

-ออนไลน์ ผสมผสาน 

 

 4 โครงสร้างสัดส่วนมนุษย์ 

1.บรรยายและใบ/ความรู้ 

แบบทดสอบ เอกสาร  หนังสือ และ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ  
2. โสตทัศนวัสดุอื่นๆ  
- Google Classroom - Google Forms 

- Google Meet 

ผศ.ดร.ภาน ุ

๓ นำเสนอผลงาน ใบงานท ี ่  1 ขนาด

สัดส่วนของ ร่างกายที่สัมพันธ์กับ

การใช้งานและนำมาประยุกต์ใช ้ใน

งานออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

-ออนไลน์ ผสมผสาน 

 

4 โครงสร้างสัดส่วนมนุษย์ 

1.บรรยายและอภิปรายผล  
2. โสตทัศนวัสดุอื่นๆ  
- Google Classroom - Google Forms 

- Google Meet 

ผศ.ดร.ภาน ุ

๔ การวัดขนาดสัดส่วนของ ร่างกายที่

สัมพันธ์กับการใช้งาน แขน ขาและ

เท้า  

ใบงานที่ 2  

-ออนไลน์ ผสมผสาน 

 

4 2.1 ลักษณะบุคลิกกลุ่มเป้าหมาย 

2.2 พฤติกรรมการใช ้

2.3 สถานท่ีพืน้ท่ีใช้สอย 

2.4 ขนาดสัดส่วนท่ีสัมพันธ์กับ

กลุ่มเป้าหมาย 

1.บรรยายและใบ/ความรู้แบบออนไลน์ 

2. โสตทัศนวัสดุอื่นๆ - Google 

Classroom - Google Forms - Google 

Meet 

ผศ.ดร.ภาน ุ

๕ นำเสนอผลงาน ใบงานท ี ่  2  ขนาด

สัดส่วนของ ร่างกายที่สัมพันธ์กับ

การใช้งานและนำมาประยุกต์ใช ้ใน

งานออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  

-ออนไลน์ ผสมผสาน 

 

4 โครงสร้างสัดส่วนมนุษย์ 

1.บรรยายและอภิปรายผล 

2. โสตทัศนวัสดุอื่นๆ  
 

ผศ.ดร.ภาน ุ

๖ บูรณาการการวิจัยเรื่อง การถ่ายทอด

เทคโนโลยีการแปรรูป “สาหร่าย” 

วัชพืชในนากุ้ง เป็นวัสดุสำหรับการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที ่เป็นมิตรต่อ

4 3.1 ภูมิปัญญา  

เอกลักษณ์ /จังหวัด  

1.บรรยายและใบ/ความรู้แบบออนไลน์ 

ผศ.ดร.ภาน ุ

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๖  
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

สิ่งแวดล้อม ชุมชนแพรกหนามแดง 

อำเภออำพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

-ออนไลน์ ผสมผสาน 

 

2. โสตทัศนวัสดุอื่นๆ - Google 

Classroom - Google Forms - Google 

Meet 

๗ นำเสนอผลงาน ขนาดสัดส่วนของ 

ร่างกายที่สัมพันธ์กับการใช้งาน จาก

งานวิจัย นำมาประยุกต์ใช ้ในงาน

ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  

-ออนไลน์ ผสมผสาน 

4 3.1 ภูมิปัญญา  

เอกลักษณ์ /จังหวัด  

1.บรรยายและอภิปรายผล 

ผศ.ดร.ภาน ุ

๘ สอบกลางภาค 4 สอบภาคข้อมูล ผศ.ดร.ภาน ุ

๙ ขนาดสัดส่วนของ ร่างกายที่สัมพันธ์

กับการใช้งาน การนั ่งการ พิงและ

นำมาประยุกต์ใช ้ในงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  

-ออนไลน์ ผสมผสาน 

 ใบงานท่ี 3 

4 1.บรรยายและใบ/ความรู้ 

แบบทดสอบ เอกสาร  หนังสือ และ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ แบบออนไลน์ 
2. โสตทัศนวัสดุอื่นๆ - Google 

Classroom - Google Forms - Google 

Meet 

ผศ.ดร.ภาน ุ

๑๐ นำเสนอ   ผศ.ดร.ภาน ุ

๑๑ โครงการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที ่มี

ขนาดโครงสร้างสัดส่วนที่สัมพันธ์

ระหว่างร่างกายมนุษย์กับการใช้งาน 

การนั่งการ พิง  

-ออนไลน์ ผสมผสาน 

 ใบงานท่ี 4  

4 1.บรรยายและใบ/ความรู้ 

แบบทดสอบ เอกสาร  หนังสือ และ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ แบบออนไลน์ 
2. โสตทัศนวัสดุอื่นๆ - Google 

Classroom - Google Forms - Google 

Meet 

ผศ.ดร.ภาน ุ

๑๒ นำเสนอผลงาน ใบงานท ี ่  4  ขนาด

สัดส่วนของ ร่างกายที่สัมพันธ์กับ

การใช้งานและนำมาประยุกต์ใช ้ใน

งานออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  

-ออนไลน์ ผสมผสาน 

4 โครงสร้างสัดส่วนมนุษย์ 

1.บรรยายและอภิปรายผล 

2. โสตทัศนวัสดุอื่นๆ  
- Google Classroom - Google Forms 

- Google Meet 

ผศ.ดร.ภาน ุ

๑๓ กระบวนการว ิ เคราะห ์และพ ัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที ่สัมพันธ์กับขนาดสัดส่วน

ร่างกายมนุษย์ -ออนไลน์ ผสมผสาน 

 

4 1.บรรยายและใบ/ความรู้ 

แบบทดสอบ เอกสาร  หนังสือ และ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ แบบออนไลน์ 

ผศ.ดร.ภาน ุ



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๗  
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

2. โสตทัศนวัสดุอื่นๆ - Google 

Classroom - Google Forms - Google 

Meet 

๑๔ การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่สัมพันธ์

กับขนาดสัดส่วนของ ร่างกายท่ีสัมพันธ์

กับการใช้งานและนำมาประยุกต์ใช้ใน

งานออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  

4 1.บรรยายปฏิบัติ อภิปรายผล  

- Google Classroom - Google Forms 

- Google Meet 

ผศ.ดร.ภาน ุ

๑๕ 7 สรุปการวเิคราะห์ข้อมูล 

รายงานผลการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลท ี่

สัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ 

 

4 สรุปการวเิคราะห์ข้อมูลทางการ

ออกแบบ 

จัดทำรายงานผลการวเิคราะห์งาน

ออกแบบ 

ผศ.ดร.ภาน ุ

๑๖ นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

สอบปลายภาค 

4 สอบนำเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล ผศ.ดร.ภาน ุ

 

๒. แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 

    ( ระบุวธิกีารประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา  

     (Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ท่ีประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

1-5  ผลการนำเสนอ ผลงานออกแบบ 4,15 20 % 

1-5 ผลการวิเคราะห์งานออกแบบ ใบงานที่ 1-4  5,9,11 20 % 

1-5 สอบกลางภาค  8 30 % 

1-5 สอบนำเสนอผลงานออกแบบ 16 30 % 

การประเมินผล 

 

เกรด ผลการศกึษา ช่วงคะแนน ค่าระดับคะแนน 

A ดียอดเย่ียม 86-100 4 

A- ดีเย่ียม 82-85 3.75 

B+ ดีมาก 78-81 3.5 

B ด ี 74-77 3 

B- ค่อนข้างดี 70-73 2.75 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๘  
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

C+ ปานกลางค่อนข้างดี 66-69 2.5 

C ปานกลาง 62-65 2 

C- ปานกลางค่อนข้างอ่อน 58-61 1.75 

D+ ค่อนข้างอ่อน 54-57 1.5 

D อ่อน 50-53 1 

D- อ่อนมาก 46-49 0.75 

F ตก 0-45 0 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑.  ตำราและเอกสารหลัก 
ภานุ  พัฒนปณฺธิพงศ์. 2563. เอกสารคำสอนการยศาสตร์   

๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
นวลนอ้ย   บุญวงษ์. 2545. หลักการออกแบบ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 

นริัช สุดสังข์. 2548. การวิจัยการออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร์. 

นริัช สุดสังข์. 2547. ออกแบบอุตสาหกรรม. กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร์. 

ธรีะชัย  สุขสด. 2544. การออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร์. 

อุดมศักดิ์  สารบิุตร.2548 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์. กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร ์

สถาพร  ดบีุญมี ณ ชุมแพ. 2549. ออกแบบอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร์ 

อุดมศักดิ์  สารบิุตร.2549. เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร ์

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
http://www.midnightuniv.org 

http://www.tangnamo.com/community/com1.htm 

http://www.prdnorth.in.th/The_King/justeconomic.php 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 -  การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

 -  ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  

 -  ความเชี่ยวชาญ ประณีตในการใช้เครื่องมือ  

 -  ความมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น  

 -  การนำเสนอผลงาน และการสื่อสาร 

๓.  การปรับปรุงการสอน 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๙  
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การประชุมในสาขาวชิา เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวชิา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

มีคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) และการให้ คะแนนนักศึกษา 

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ปรับปรุงรายวชิาทุก 5 ปี หรือตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๐  

รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา CPD1129  รายวิชา  

การยศาสตร์ 
                       

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 


