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รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

 
 

หมวดที่  1   ขอมูลทั่วไป 
 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

           ภาษาไทย           ๔๑๒๓๓๐๘ การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร   

           ภาษาอังกฤษ       4123308    Game Programming 

1.2 จํานวนหนวยกิต 

           3 (2-2-5) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

          อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา อ.ธงชัย เจือจันทร 

          อาจารยผูสอน                 อ.ธงชัย เจือจันทร 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน  

         ภาคการศึกษา 1/2558 ชั้นปที ่3  

1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 

         ไมมี  

1.7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)   

ไมม ี

1.8 สถานที่เรียน 

อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุนิทร  
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หมวดที ่ 2   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการพัฒนาเกมเบื้องตน เชน การเขียนโปรแกรมแบบ Parallel 
พื้นฐานของ Graphic แบบ 2 มิตแิละ3 มิติ การพัฒนาเกมออนไลน เปนตน โดยสามารถนําความรูของรายวิชาพัฒนาตอยอด
ในวิชาชีพดานการพัฒนาเกม การพัฒนาแบบจําลอง (Simulation) เหตุการณตาง ๆ ไดดังนี ้
 (1) มีความรู ความเขาใจ และอธิบายหลกัการพัฒนาเกมพื้นฐานได  
 (2) เขียนโปรแกรมสรางเกม เกมออนไลนได   
 (3) สามารถประยุกตความรูจากการเขียนเกมและการเขยีนจําลองแอนิเมชัน ไปพัฒนาตอยอดได   

2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปจจุบันตามมาตรฐานสากล 

 

หมวดที่  3   ลักษณะและการดําเนินการ 

3.1 คําอธิบายรายวิชา   

 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร ฝกเขียนโปรแกรมเกมโดยใชภาษาคอมพิวเตอร การพัฒนางานเกมใน
เชิงสรางสรรค รวมถึงการสรรสรางงานเกมในรูปแบบตางๆ เชน เกมไรสาย, เกม ทางเครือขาย, เกมจาํลองสถานการณเปนตน 
ผลกระทบตอสังคม แนวโนมและแนวทางการพัฒนาเกม 

3.2 จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30 ชั่วโมง 

สอนเสริม 
ความตองการ

นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝกปฏิบัติ/ฝกภาคสนาม/
ฝกงาน 

30 ชั่วโมง 

การศึกษาดวยตนเอง 
75 ชั่วโมง 

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซต http://comsci.srru.ac.th/tclass/ รวมถึงตอบ
คําถามและใหคําปรึกษาผานกระดานถามตอบของวิชา 
 - อาจารยประจําวิชา ใหคําปรึกษาผาน Web Board วิชา, E-mail, Hangouts, Google+ 
ตลอดทั้งเทอม และ Chat Room ในวิชา โดยการนัดหมาย 
 - สําหรับกรณีเรงดวน ใหสามารถติดตอทาง โทรศัพท 
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หมวดที่  4    การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรยีนรูของรายวิชา ในแตละดาน แสดงดังขอมูลตอไปนี ้

4.1 
  

คุณธรรม จริยธรรม    

4.1.1  คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา    
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผดิชอบ มีวินัย และตรงตอเวลาในการสงงานที่ไดรับมอบหมาย และไมคดัลอกงานของ
ผูอื่นและแอบอางเปนของตน หากนําซอรซโคดที่เปนโอเพนซอรซ ตองอางอิงแหลงที่มา และเปดเผยซอรซโคดที่พัฒนาตอ
ยอด โดยคณุสมบัติพึงประสงคมดีงัน้ี 

(1) ตรงตอเวลา และมีความรับผดิชอบตอตนเอง  
(2) เคารพสิทธ ิและรับฟงความคิดเหน็ของผูอื่น 
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

4.1.2  วิธีการสอน    
(1) บรรยายนําเสนอประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการการพัฒนาเกม และการละเมดิลิขสิทธิ์ในประเทศไทย 

และเนนใหนักศึกษาหลีกเลี่ยงการเลนเกมอยางละเมิดลิขสิทธิ์ ดานเทคนิคและการพัฒนาเกมจะมุงเนนใหใชโปรแกรมที่เปน
โอเพนซอรซ 

(2) กําหนดใหผูเรียนพัฒนาโดยประยกุตจากซอรซโคด จากกลุมโอเพนซอรซตาง ๆ   

4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
 ประเมินจากพฤติการณการเขาเรยีน พฤติกรรมการมสีวนรวมระหวางการสอน การอางอิงผลงานที่นํามาพัฒนาตอ
ยอด  

4.2 
 
 
 

ความรู 

4.2.1  การพัฒนาเกม  
(1) การพัฒนาเกมเบื้องตน 
    1.1) ความรูความเขาใจและแนวโนมการพัฒนาเกม 
         • แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเกม 
         • แนวโนมการพัฒนาโปรแกรมเกม 
         • การเพิ่มความคิดสรางสรรใหกับโปรแกรมเกม 
    1.2) ความเขาใจ Parallel Programming 
         • เขาใจของการทํางานแบบขนาน 
         • เขาใจคา FPS และ MS  
         • การพัฒนาเกมดวย WebGL  
    1.3) การเตียมเครื่องมือในการพัฒนาเกม 
         • Framework ประกอบดวย three.js, stats.js, dat-gui 
         • Editor: eclipse-javascript, WinSCP 
         • เครื่องมือสรางโมเดลสามมิต ิ
     1.4) การกําควบคุมกลอง (camera) 
         • การคํานวณมมุมองกลอง 
         • ความคุมการเคลื่อนไหวของกลอง  
 (2) การเขียนโปรแกรม Render Graphics และ Animation  
    2.1) การเขียนโปรแกรมใชงานรูปทรงเรขาคณิต (Geometry)  
         • การเขียนโปรแกรมเพื่อแสดง Geometry โดยการใช three.js framework 
         • การสราง Meshes การใช Materials Objects และ Texture  
     2.2) การกํากับแสงและเงา 
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 (3) การสราง animation จากวัตถุสามมติิ  
 (4) การรับเหตุการณจากผูใช (User Event)  
         • การติดตอผูใชผานทาง Keyboard และ Mouse  
 (5) การตรวจสอบการชน (Collision Detection) และ Physic Engine  
 (6) การเขียนโปรแกรมเกมเชื่อมตอกับเครือขาย 
 (7) Capstone Project 

4.2.2  วิธีการสอน  
บรรยาย ฝกปฏิบตัิในช้ันเรียนและดวยตนเอง อภิปรายประเด็นที่ศึกษาระหวางอาจารยและนักศึกษา และการ

วิเคราะหจากซอรซโคดตัวอยาง ดานการศึกษาดวยตนเองใชวิธมีอบหมาย Assignment และใหเพิ่มแนวคิด (Idea) ตาม
หัวขอที่ไดรับมอบหาย โดยสงงานผานระบบ E-learning ของอาจารยผูสอน (http://comsci.srru.ac.th/tclass)  
4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล  

(1) ประเมินผลพัฒนาโปรแกรมเกมทีไ่ดรับมอบหมาย และพัฒนาการการเขียนโปรแกรมเกมของนักศึกษา โดย
สังเกตจากความคืบหนาของงานทาง http://csstudent.srru.ac.th/รหสันักศึกษา 

(2) ประเมินโปรเจ็คของรายวิชา โดยพัฒนาโปรแกรมที่ใชไดจริงเปนกลุม กลุมละ 1  โปรเจค็ 
(3) ประเมินผลจากการทดสอบ LAB Assignment กลางภาค และปลายภาค 

4.3 ทักษะทางปญญา  

4.3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
 พัฒนาความสามารถในการคดิดานการเขียนโปรแกรมเกมอยางสรางสรร สามารถวเิคราะหและออกแบบและเขียน
เกมเกมตามโจทยปญหาที่ใหได ดานการตอยอดจากความรูในช้ันเรยีน นักศึกษาสามารถคิดประยุกตความรูจากรายวิชา 
พัฒนาโปรแกรมเกมไดอยางมีประสิทธิภาพ เขาใจหลักการพรอมที่จะศึกษาเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมเกมแบบใหมใน
อนาคตได  

4.3.2  วิธีการสอน 
(1) บรรยาย 
(2) ฝกปฏิบัติ (LAB) 
(3) มอบหมาย Assignment  
(4) ใหนักศึกษาพัฒนาโปรแกรมจากแนวคิดของตนเอง เปนโปรเจ็คทายภาคการศึกษา 
(5) การใชระบบ E-learning ในการทบทวนการเรียน ซักถามประเด็นเพิ่มเติมนอกชั้นเรยีน และอภิปรายแสดง

ความคิดเห็น 

4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค และ LAB และ Assignment 
(2) สังเกตปรฤติกรรมการแกโจทยพฒันาเกม 
(3) การตรวจสอบการเสนอแนวคดิผานระบบ E-learning  

4.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบที่ตองพัฒนา  
 พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกันในรายวชิาการเขียนโปรแกรมเกม เพื่อใหผูเรยีนเกิดผลการ

เรียนรูตามหลักสูตรดังนี ้
(1) มีความรับผิดชอบตอการเรยีนรูดวยตนเองในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งรายบุคคล และรายกลุม 
(2) มีความสามารถในการปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่น 
(3) สามารถแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท 
(4) สามารถวางแผน เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได 
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4.4.2  วิธีการสอน 
(1) ใหนักศึกษาฝกปฏิบัตดิวยการเขียนเกมเปนกลุม และเนนการแลกเปลี่ยนความรูในกลุมและประยุกตแกไข

ปญหาได 
(2) อธิบายถึงงานในปจจุบันที่ตองใชความรูดังกลาวไปประยุกต เพิ่มแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษา และใหนักศึกษา

แสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 
(3) แทรกประสบการณของอาจารย ในระหวางสอนโดยผานการเลาเรื่อง ในประเด็นทางเทคนิคที่เกี่ยวของตาง ๆ 

4.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินผลในหองเรียน 
(2) ประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทมีโดยผูสอน 
(3) ประเมินจากความรับผดิชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
(4) ประเมินความมสีวนรวมในระบบ E-learning 

4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 4.5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
(1) พฒันาทักษะในการใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมลูที่เกี่ยวของ และนํามาปรับใชกับเนื้อหาในรายวิชาได  
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาทีต่องการโดยใชเนื้อหาจากงานวิจัย และขอมูลจาก

อินเทอรเน็ตที่มาจากแหลงที่นาเชือ่ถือได 
(3) พัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูดและเขยีน หรือเขียนรายงาน 

 4.5.2  วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูล ศึกษาวิธีสรางเกมจากเหลงความรูในอินเทอรเนต็ เชน การใช 

Massive Open Online Courses (MOOCs) ตาง ๆ กอนเขาช้ันเรยีน 
(2) ใหนําเสนอโปรแกรมเกมที่พัฒนาขึ้น 

 4.5.3  วิธีประเมินผล 
(1) ประเมินจากการนําเสนอผลงานดวยสื่อเทคโนโลย ี
(2) ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
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หมวดที่  5    แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน   

คําแนะนํา  :   (ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกบัจํานวนหนวยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช รวมทั้งอาจารยผูสอน  ในแตละหัวขอ/
รายละเอียดของรายวิชา 

  
สัปดาห 

ที ่
หนวย บท และหวขอ 

 

จํานวนชัว่โมง 
ผลการเรียนรู 

วัตถุประสงค 
การเรียนรู 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
อาจารย 
ผูสอน 

  บรรยาย ปฏิบัต ิ 1 2 3 4 5 
 

     

  1 • แนะนําแนวการเรยีนการสอน 
บรรยายใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาเกมและแนวโนมการพฒันา
เกม 
• วิธีออกแบบเกมอยางสรางสรร 

4       • ศึกษาผูเรียน 
• บรรยายยกตัวอยาง
ประกอบ 
• เอกสารประกอบคํา
บรรยาย 

บรรยาย 
อภิปราย  

Powerpoint และ 
Browser 

ไมมีการ
ประเมิน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

  2 • การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 
• ความหมายของ FPS และ MS 
• ความรูความเขาใจ WebGL 
• ติดตั้งเครื่องมือท่ีใชพัฒนาเกม 

2 2      • ความเขาใจพื้นฐานดาน
เกี่ยวกับการเขียนเกม การ
เขียนโปรแกรมแบบขนาน 
• หลักการแสดงผล และการ
คํานวณ FPS 
• ติดตั้งเครื่องมือ เตรียม
ความพรอมในการพัฒนาเกม 

บรรยาย 
อภิปราย 
ปฏิบัต ิ

Powerpoint และ 
Browser 
คูมือติดตั้งและใช
งาน 

อาจารยผูสอน
สังเกตผูเรียน  

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

  3-4  • การใชฟงกชันของ three.js, stats.js 
และ dat-gui เบื้องตน 
• เขาใจหลักการของแกนเบื้องตน 

4 4      • เขาใจการใชฟงกชันหลัก
ของ three.js, stats.js และ 
dat-gui  
• เขาใจหลักการของแกนตาง 
ๆ ในรูปแบบ 3 มิต ิ

บรรยาย  
ปฏิบัต ิ

Powerpoint  
Browser และ 
โปรแกรม 
Notepad++  

อาจารยผูสอน
สังเกตุจากผล 
LAB ของ
ผูเรยีน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

 5-6 • การเขียนโปรแกรมควบคมุกลอง 
• เขียนโปรแกรมแสดงผล (Rendering) 
Graphics และการสราง Animation 
อยางงาย 

4 4      • เขาใจหลักการและเขียน
โปรแกรมควบคุมตําแหนง
ของกลองได 
• เขาใจหลักกา Render  

บรรยาย  
ปฏิบัต ิ

Powerpoint 
Browser และ 
โปรแกรม 
Notepad++ 

อาจารยผูสอน
สังเกตุจากผล 
LAB ของ
ผูเรยีน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 
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 Graphics ทั้ง 2D แล 3D 
และสราง Animation อยาง
งาย 

 7 • การเขียนโปรแกรมใชงานรูปทรง
เรขาคณิต Meshes Materials 
Objects และ Texture ใน three.js 
เฟรมเวริค 
 

2 2      • เขาใจหลักการและเขียน
โปรแกรมเกี่ยวกับงจุดและ
เสน ทรงเรขาคณติ และการ
สรางวัตถุ การเพิ่ม Texture 
ใหกับรูปทรงตาง ๆ ได 

บรรยาย  
ปฏิบัต ิ

Powerpoint 
Browser และ 
โปรแกรม 
Notepad++ 

ประเมินจาก
งาน 
Assignment  

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

 8 สอบกลางภาค 4       • นักศึกษามีความซื่อสตัย
สุจรติในการทําขอสอบ 
• นักศึกษาสามารถนําความรู
ที่ไดมาใชในการสอบ 

สอบกลางภาค  อาจารยผูสอน
สังเกตุจาก
พฤติกรรม
ผูเรยีนในหอง
สอบ  

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

 9 • การกํากับแสงและเงา  4      • เขาใจหลักการและเขียน
โปรแกรมการวางตําแหนง
แสงได 

บรรยาย  
ปฏิบัต ิ

Powerpoint 
Browser และ 
โปรแกรม 
Notepad++ 

อาจารยผูสอน
สังเกตุจากผล 
LAB ของ
ผูเรยีน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

  10-11 • การควบคุมวัตถ ุAnimation 4 4      •  เขาใจหลักการและเขียน
โปรแกรมควบคุมวัตถุ 
Animation ได 

บรรยาย  
ปฏิบัต ิ

Powerpoint 
Browser และ 
โปรแกรม 
Notepad++ 

อาจารยผูสอน
สังเกตุจากผล 
LAB ของ
ผูเรยีน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

 12 •  การรับเหตุการณจากผูใช 2 2      • เขาใจหลักการรับ
เหตุการณจาก Mouse และ 
Keyboard และเขียน
โปรแกรมรับเหตุการณได 

บรรยาย  
ปฏิบัต ิ

Powerpoint แ 
Browser ละ 
โปรแกรม 
Notepad++ 

อาจารยผูสอน
สังเกตุจากผล 
LAB ของ
ผูเรยีน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

 13-14 • การตรวจสอบการชน (Collision 
Detection)  
• การใช Physic Engine   
 

4 4      • เขาใจหลักการตรวจสอบ
การชนวัตถุและเขียน
โปรแกรมตรวจสอบการชน
อยางงายได 

บรรยาย  
ปฏิบัต ิ

Powerpoint 
Browser และ 
โปรแกรม 
Notepad++ 

ประเมินจาก
งาน 
Assignment  

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 



มคอ. 3 

 8

• การเขียนโปรแกรมเกมเชื่อมตอกับ
เครือขาย 

• เขาใจหลักการและเขียน
โปรแกรมเกมเชื่อมตอกับ
เครือขายได 

 15 สอบโปรเจ็ค  4      • ประมวลความรูและ
ความสามารถในการประยุก
ความรูความเขาใจจากการ
เรียนการสอนเปนเกมที่
ทํางานเปนระบบ 

สอบปฏิบัติ และ
อภิปรายผล 

 อาจารยผูสอน
ผลการพัฒนา
โปรเจ็คของ
นักศึกษา 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 
 

  16 สอบปลายภาค  4      • นักศึกษามีความซื่อสตัย
สุจรติในการทําขอสอบ 
• นักศึกษาสามารถนําความรู
ที่ไดมาใชในการสอบ 

สอบปลายภาค  อาจารยผูสอน
สังเกตุจาก
พฤติกรรม
ผูเรยีนระหวาง
การสอบ และ
ผลการสอบ 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 
 
 
 
 
 
 

  
  

สรุปแผนการสอนตอผลการเรียนรู        
   

           หมายเหต ุ: - ผลการเรียนรู 5 ดาน  1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ   5) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี 
                       - เครื่องหมาย ●  เทากับ การสอนและตองประเมินผล       เครื่องหมาย    เทากับ การสอนแตไมประเมินผล  ถาไมใสเครื่องหมาย คอื ไมมีการสอนและไมประเมินผล 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู  

การประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ 

1 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 
3.4, 4.8, 5.1, 5.2-5.4 

การสอบกลางภาค 
สอบโปรเจ็คประจํารายวิชา 

การสอบปลายภาค 
 

8 
15 
16 

20% 
25% 
30% 

2 1.2-1.5, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 
3.1-3.4, 4.4-4.6, 5.1, 5.3, 5.4 

การสงงานตามทีม่อบหมาย ตลอด 
ภาคการศึกษา 

20% 

3 1.1-1.7, 2.2, 4.4, 4.5 การเขาชั้นเรยีน 
การมีสวนรวม 

อภิปราย และเสนอความคดิเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอด 
ภาคการศึกษา 

 
5% 

 

หมวดที่   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

6.1 ตําราและเอกสารหลัก  

         (1)  Tony Parisi, "WebGL: Up and Running," O'Reilly, August 27, 2012 
         (2)  Audacity, “Interactive 3D Graphics,” MOOCs, https://www.udacity.com/course/progress#!/c-
cs291  

6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ  

(1) Three.js framework, http://threejs.org/ 
(2) WebGL, http://get.webgl.org/ 
(3) Statsjs, https://github.com/mrdoob/stats.js 

 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและผูสอนผานระบบประเมินออนไลน และประเมิน วิธีการสอน ผล
การเรยีนรูที่ไดรับ ขอเสนอแนะผานทาง Web board รายวิชาไดตลอดทั้งเทอมการศึกษา 

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน (โดยวิธีการอ่ืน ที่ไมใชการประเมินโดยนักศึกษา)  

- ประเมินผลจากการเรียน การสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาค 
- ผลจาก Web board รายวิชา  

7.3 การปรับปรุงการสอน   

- อาจารยผูสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา 
- หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 7.2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหา

ขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี ้
    (1) สัมมนาและจัดการเรียนการสอน 
    (2) การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 

 10 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  

ในระหวางกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรูในวิชา ได
จากการสอบถามผูเรียน หรือการสุมตรวจผลงานของผูเรยีน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิขาไดดังนี ้

(1) การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของผูเรียนโดยจากอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีไมใช
อาจารยประจําหลักสตูร 

(2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรูของผูเรยีน โดยตรวจสอบ ขอสอบ  
 

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   

- มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 7.4 
- จากที่คณะประเมินการสอนของรายวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ

รายวิชา อาจารยผูสอนรับผดิชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคดิเห็นและ
สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรบัใชในภาคการศึกษาถัดไป 

 

 

 

             ผูสอน 
(……………………………………..) 

            อาจารยธงชัย เจือจันทร 
 


