
 
 

 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รายวิชา HMS๒๔o๕ ผลิตภัณฑ์ส าหรับงานเลขานุการ 

สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา   
รหัสวิชา    HMS ๒๔o๕ 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย  ผลิตภัณฑ์ส าหรับงานเลขานุการ 
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  Product for Secretary 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต   ๓(๒-๒-๕) 
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑ หลักสูตร       ว ิชาศึกษาท ั่วไประดับปริญญาตรี 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   ผลิตภัณฑ์งานเลขานุการ 

 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 
 

๕.  สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
    / E – Mail: roongtawan.mu@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒/ ช้ันปีท่ี ๓ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนท่ีรับได้ ประมาณ ๒๐ คน 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี)  ไม่มี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี)  ไม่มี 
 
 

 



 
๙. สถานที่เรียน  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันท่ี ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้ผู้เรียนรู้ความหมายความส าคัญของงานผลิตภัณฑ์งานเลขานุการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
รูปแบบต่างๆ ในบริบทของท้องถิ่นตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนรู้ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการออกแบบอย่างยั่งยืน เพื่อให้
ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยใช้หลักการออกแบบเพื่อการพัฒนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๒.๑ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ การออกแบบ การประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุท่ีได้จากท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญา  

ไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทย  
          ๒.๒ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ มีความรู้เรื่องการขอสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  

๒.๒ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ในการส่ือสาร สามารถท างานร่วมกับชุมชนได้  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

หลักการออกแบบ ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุท่ีได้จากท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและศิลปะวัฒนธรรม การขอ
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 

Process design and production process with local material, cultural Thai wisdom, Patent, Copyright 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ - ๓๐ ๗๕ 
 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง – ช้ัน ๕ อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีท างาน / มือถือ หมายเลข 090-670-6663 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) roongtawan.mu@ssru.ac.th 

๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Line) belleroong 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) - 
 
 
 



หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
   ๑) ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผลและกฎเกณฑ์ทางสังคม 
   ๒) มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 

๑.๒ วิธีการสอน 
(๑) ต้ังค าถามในระหว่างการสอน 
(๒) แนะน าการอภิปรายหน้าช้ันเรียน 

 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การสอบการตอบค าถามในช้ันเรียน 
(๒) การอภิปรายหน้าช้ันเรียน 

๒. ความรู้ 
   ๑) มีความรู้ ต่อการผลิตส่ือในรูปแบบต่าง ๆการเขียน การออกแบบ และการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์หรือการส่ือสารองค์การเพื่อสร้างภาพลักษณ์ 
   ๒) มีความเข้าใจกับการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน 
   ๓) ตระหนักในกฎระเบียบและข้อบังคับ 

๒.๒ วิธีการสอน 
(๑) สอนโดยการเน้นโจทย์ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
(๒) สร้างองค์ความรู้ให้เป็นรูปธรรม 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การสอบและการตอบค าถามในช้ันเรียน 
(๒) แสดงผลงาน 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

   ๑)มีทักษะการแก้ปัญหาในการบริหารการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ติดต่อส่ือสารจากองค์การไปสู่สาธารณชน การ
รับฟังความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชน ท่ีมีต่อองค์กร 
   ๒) มีการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
   ๓) ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้ 

๓.๒ วิธีการสอน 
(๑) สอนการอภิปราย การน าเสนองาน 
(๒)  สืบค้นข้อมูลเพื่อการน าเสนองาน 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ความสามารถในการอภิปราย 
(๒) ส่ิงท่ีสีบค้นและวิธีการน าเสนอ 

 
 
 



๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

   ๑) มีบทบาทเหมาะสมในการท างาน 
   ๒) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ 
   ๓) ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้ 
 ๔.๒ วิธีการสอน 

(๑) สอนการท างานร่วมกัน 
(๒) สอนการท างานเป็นกลุ่ม 
(๓) สอนความรับผิดชอบในหน้าท่ีต่างๆ ของวิชา 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การเสนอผลงาน 
(๒) การพูดในการประชาสัมพันธ์องค์กร 
(๓) รายช่ือกลุ่มในการน าเสนอ 

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  ๑)เลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติ ทางตัวเลขเพื่อการตัดสินใจ 
   ๒) มีการน าเสนอข้อมูล ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 
   ๓)ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒  วิธีการสอน 
(๑) สอนการน าเสนองานวิจัยในช้ันเรียน 
(๒) สอนการค้นคว้าหาข่าว 
(๓) สอนการน าเสนอข่าว 

๕.๓  วิธีการประเมินผล 
(๑) การสอบและการอภิปราย 
(๒) สอบการน าเสนอข่าว 
(๓) การท าส่ือการประชาสัมพันธ์ 
 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping



 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะน ารายวิชา ข้อตกลงในการเรียน 

๒ 

LO: นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและ
ความส าคัญของผลิตภัณฑ์ส าหรับงานเลขานุการ 
การก าหนดข้อตกลงร่วมในการเรียนการสอนและ
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผล 
 

-บรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power point ประกอบ 

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

๒ ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ความหมาย ประเภท และความส าคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคต่างๆ 
-ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละ
ภูมิภาค 

๒ 

LO: นักศึกษาเรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ภาคต่างๆ  แนวคิดในการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค 
 
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้Power point ประกอบ 
- Problem base learning 

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

๓ รูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวิถีชีวิต 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวัฒนธรรมประเพณี 
และความเช่ือ 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม 

๒ 

LO: นักศึกษาเรียนรู้แนวคิดและรูปแบบของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในวัฒนธรรมประเพณี และความเช่ือ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม 
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้Power point ประกอบ 
- Case study 

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 



-ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ และอภิปรายภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๔ ช่างพื้นบ้านหรือผู้ทรงภูมิปัญญา 
-ความหมายและความส าคัญของช่าง
พื้นบ้าน 
-บทบาทของช่างพื้นบ้านท่ีมีต่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของช่าง
พื้นบ้าน 
-ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปราย
เกี่ยวกับช่างพื้นบ้าน 

๒ LO:นักศึกษามคีวามรู้และแรงบันดาลใจจากช่าง
พื้นบ้านหรือผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 
 
 
 
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power point ประกอบ 
-Problem base learning 

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

๕ งานออกแบบท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-หลักการออกแบบ ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์โดย
ใช้วัสดุท่ีได้จากท้องถิ่น  
-ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและศิลปวัฒนธรรม 
 

๒ LO:นักศึกษามีความรู้ มีทักษะในการออกแบบท่ี
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าใจในหลักการออกแบบ 
ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุจากท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและศิลปวัฒนธรรม 
 
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power point ประกอบ 
-Problem base learning 

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

๖ เทคโนโลยีท้องถิ่นหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน 
-ความหมายและความส าคัญของ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน 
-ระดับของเทคโนโลยีท้องถิ่น 

๒ LO: นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีท้องถิ่น
หรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน 
 
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้Power point ประกอบ 
- Case study 

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 



-การน าเทคโนโลยีท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปรายรูปแบบ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

๗ การขอสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ จากงานผลิตภัณฑ์ ๒ LO: นัก ศึกษามีความรู้ เกี่ ยวกับกระบวนการ 
ขั้นตอนการขอขอสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  จากงาน
ผลิตภัณฑ์ 
 
- Case study 
- Problem base learning 
- อภิปรายช้ินงานท่ีนักศึกษาท า 

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

๘ สอบกลางภาค  ๒  ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 
๙ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี

ท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการออก
แบบอย่างยั่งยืน 

-การประยุกต์ใช้วัสดุ 
-การประยุกต์ใช้รูปทรง  
-การประยุกต์ใช้ลวดลายและสี 
-การประยุกต์ใช้กรรมวิธีการผลิต 
-ออกแบบหรือสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบ
ต่างๆ โดยประยุกต์ใช้ วัสดุ รูปทรง 
ลวดลายและสี  กรรมวิธีการผลิต 

      ๒ LO: นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความหมายและ
ความส าคัญในการการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีท้องถิ่นในการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อการออกแบบอย่างยั่งยืน 
 
 
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power point ประกอบ 
-Problem base learning 
-นักศึกษาอภิปรายผลหน้าช้ันเรียน  

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 



๑o น าเสนอแนวคิดการออกแบบประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์โดย
ใช้วัสดุท่ีได้จากท้องถิ่น และวิเคราะห์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่งานออกแบบ 

      ๒ LO: นักศึกษามสีามารถน าเสนอแนวคิดการ
ออกแบบประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุท่ีได้จาก
ท้องถิ่น และวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่
งานออกแบบได้ 
 
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power point ประกอบ 
-Problem base learning 
-นักศึกษาอภิปรายผลหน้าช้ันเรียน 

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

๑๑ ฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ และออกแบบผลิตภัณฑ์งาน
เลขานุการ 

      ๒ LO: นักศึกษามีทักษะประดิษฐ์ และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์งานเลขานุการ 
 
-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- ฝึกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์และเพื่อนในช้ันเรียน 
-Problem base learning 

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

๑๒ ฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ และออกแบบผลิตภัณฑ์งาน
เลขานุการ 

      ๒ LO: นักศึกษามีทักษะประดิษฐ์ และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์งานเลขานุการ 
 
-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- ฝึกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์และเพื่อนในช้ันเรียน 
-Problem base learning 

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

๑๓ ฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ และออกแบบผลิตภัณฑ์งาน
เลขานุการ 

     ๒ LO: นักศึกษามีทักษะประดิษฐ์ และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์งานเลขานุการ 
 
-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 



- ฝึกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์และเพื่อนในช้ันเรียน 
-Problem base learning 

๑๔ น าเสนอผลิตภัณฑ์งานเลขานุการ 
   -นักศึกษาน าเสนอผลิตภัณฑ์หน้าช้ันเรียน 
   -ส่ือพาวเวอร์พอยต์ประกอบการน าเสนอ 

      ๒  LO: นักศึกษามีทักษะในการพูดและการส่ือสารท่ี
เหมาะสม สามารถผลิตส่ือท่ีมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 
-น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

๑๕ น าเสนอผลิตภัณฑ์งานเลขานุการ 
   -นักศึกษาน าเสนอผลิตภัณฑ์หน้าช้ันเรียน 
   -ส่ือพาวเวอร์พอยต์ประกอบการน าเสนอ 

     ๒ LO: นักศึกษามีทักษะในการพูดและการส่ือสารท่ี
เหมาะสม สามารถผลิตส่ือท่ีมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 
-น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

๑๖ สอบปลายภาค      ๒  ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 



 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

 

กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมิน 
๑ ประเมินผลจากการสอบย่อย ๑-๑๕ ๑๐ 
๒ การสอบกลางภาค ๘ ๔๕ 
๓ การสอบปลายภาคเรียน ๑๖ ๔๕ 

 
การตัดเกรดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อักษร ผลการศึกษา  ช่วงคะแนน  ค่าระดับคะแนน 
A ดียอดเยี่ยม  ๘๖.๐๐-๑๐๐  ๔.๐๐ 
A- ดีเย่ียม   ๘๒.๐๐-๘๕.๐๐  ๓.๗๕ 
B+ ดีมาก   ๗๘.๐๐-๘๑.๐๐  ๓.๕๐ 
B ดี   ๗๔.๐๐-๗๗.๐๐  ๓.๐๐ 
B- ค่อนข้างดี  ๗๐.๐๐-๗๓.๐๐  ๒.๗๕ 
C+ ปานกลางค่อนข้างดี ๖๖.๐๐-๖๙.๐๐  ๒.๕๐ 
C ปานกลาง  ๖๒.๐๐-๖๕.๐๐  ๒.๐๐ 
C- ปานกลางค่อนข้างอ่อน ๕๘.๐๐-๖๑.๐๐  ๑.๗๕ 
D+ ค่อนข้างอ่อน  ๕๔.๐๐-๕๗.๐๐  ๑.๕๐ 
D อ่อน   ๕๐.๐๐-๕๓.๐๐  ๑.๐๐ 
D- อ่อนมาก  ๔๖.๐๐-๔๙.๐๐  ๐.๗๕ 
F ตก   ๐.๐๐-๔๕.๐๐  ๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

กฤษณะพล  วัฒนวันยู (๒๕๕๗). การออกแบบอย่างยั่งยืน.กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นต้ิงเฮ้าส์ , 2546. กรมศิลปากร. ภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งท่ี 1 , กรุงเทพฯ :  มปท, 2542. กรมส่งเสริมการเกษตร. ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น. กรุงเทพฯ. 

    สุวิทย์  วงศ์รุจิราวาณิชย์ (๒๕๕๔). Sustainable Design ดีไซน์เปล่ียนโลก. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.  
    เอกวิทย์  ณ ถลาง (๒๕๔o). ภูมิปัญญาชาวบ้านส่ีภาค วิธีคิดและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย.นนทบุรี : โรงพิมพ์    

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.    
                   

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๑.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้ 

 ความตรงต่อเวลา 
 การแต่งกาย บุคลิกภาพ 
 ค าพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
 การเป็นแบบอย่างท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน 
 ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ 
 แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อท่ีสอน 
 จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา 
 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 

 
๑.๒ ใหน้ักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้ 

 ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ 
 ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ 
 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ท่ีได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑ 
๒.๒ ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยการสุ่มสังเกตการสอน ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ความตรงต่อเวลา 



 การแต่งกาย บุคลิกภาพ 
 ค าพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
 การเป็นแบบอย่างท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน 
 ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อท่ีสอน 
 ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู ้
 แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อท่ีสอน 
 จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา 
 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 

๒.๓ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 
 ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช้ในการเตรียมสอน 
 ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
 ข้อท่ีควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

 
๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไร
บ้าง  การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้ 
๓.๑ ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนท่ีสมควรน าเสนอให้พิจารณารวมทั้งส่ิงท่ีควร

ปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน  
๓.๒ ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัย

ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 ผลการศึกษาของนักศึกษา 
 ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ผลการประเมินการสอน 

 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

  สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยประเมินประเด็นต่อไปนี้ 

 เป้าหมายท่ีก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
 ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
 ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 



๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 เมื่อส้ินสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ท่ีร่วมสอน 
รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อก าหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุง
ในการศึกษาต่อไป ท้ังเนื้อหา ล าดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 
 

 
 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
HMS๒๔o๕ ผลิตภัณฑ์ส าหรับงานเลขานุการ               


