มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต /คณะ /ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1.รหัสและชื่อรายวิชา
4123311

คอมพิวเตอร์กราฟิก 2
Computer Graphic 2

2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (1-4-4)
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ดร.ณัฏฐา ผิวมา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8.สถานที่เรียน
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรางน้้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 มิถุนายน 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบ การใช้งานในลั กษณะ
ของจียูไอ เพื่ อใช้ง านทางด้านมั ลติมีเดีย สามารถออกแบบการโต้ตอบในระบบมั ลติมีเดียได้ และ
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้งานด้านสารสนเทศ และน้าความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ใหม่ได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคการออกแบบการโต้ตอบในงานมัลติมีเดีย แบบใหม่ๆขึ้น
จึงจ้าเป็นจะต้องปรับเทคนิควิธีในการออกแบบการโต้ตอบในงานมัลติมีเดีย เพื่อน้าไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับการพัฒนางานด้านมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ
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มคอ.3
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบการโต้ตอบในงานมัลติมีเดีย
หลักการออกแบบ การใช้งานในลักษณะของจียูไอ เพื่อใช้งานด้านมัลติมีเดีย ระบบมัลติมีเดียและ
ระบบนิพ นธ์ วิ ธีก ารโต้ต อบในระบบมั ล ติ มี เ ดีย และการประยุ ก ต์ ใช้ ง านด้ า นสารสนเทศ ก าร
ประมวลผลภาพที่ ซั บ ซ้ อ น การเฟ้ น หาคุณ ลั ก ษณะตั ว แทน คุณ สมบั ติ ของคุ ณลั ก ษณะตัว แทน
โครงสร้างข้อมูลของภาษาแทนรูปแบบ ระบบเลขภาพส้าหรับพยัญชนะและสัญลักษณ์ การเขียนภาพ
ลายเส้น ของวัตถุแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
บรรยาย 15 ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความ ฝึกปฏิบัตงิ าน 60 ชั่วโมง การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคการศึกษา
จ้าเป็นโดยพิจารณา ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ 60 ชั่วโมงต่อภาค
จากผลการประเมิน อาจารย์ผู้สอนจะจัด
การศึกษา
สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ชั่วโมงเพื่อการให้
ของนักศึกษาหลัง
ค้าแนะน้า หรือ
การสอบระหว่าง
ค้าปรึกษาเกี่ยวกับงาน
ภาคเรียน
กลุ่มที่มอบหมายให้ไป
ค้นคว้าเพิ่มเติมในแต่ละ
กลุ่ม
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์จัดเวลาให้ค้าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชม.ต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.คุณธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วน
บุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟท์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มี
ความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร
ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ผิด
1.3 วิธีการประเมินผล
- การเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาที่ศึกษา
- เข้าใจและสามารถน้าความรู้เ กี่ ยวกับ คอมพิวเตอร์ก ราฟฟิก ไปสร้างระบบงานโดยมีห ลักการ
ออกแบบการโต้ตอบในงานมัล ติมีเดียได้ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
- น้าความรู้ต่างๆ มาบูรณาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ได้
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของหลักการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย การท้างานกลุ่ม ท้าแบบฝึกทักษะ การน้าเสนอโครงงาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ
- น้าเสนอโครงงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถสรุป
สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นักศึกษาท้าโครงงานพิเศษ และน้าเสนอผลการศึกษา
- ฝึกทักษะตามหลักการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- การสะท้อนแนวคิดเชิงพฤติกรรม
3.3 วิธีการประเมินผล
- น้าเสนอโครงงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วนตาม
ก้าหนดเวลา
- มีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเองและรับผิดชอบกับเพื่อนได้
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4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการฝึกทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การสร้างงานตามหลักการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- การน้าเสนอโครงงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานที่น้าเสนอ พฤติกรรมการท้างาน
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการคิดและวิเคราะห์โจทย์แบบฝึกหัด
- พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางด้านซอฟต์แวร์
- พัฒนาทักษะในการน้าเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้ การพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท้ารายงานและน้าเสนอ
ในชั้นเรียน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายโครงงาน
- น้าเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดโครงงาน และน้าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการน้าเสนอและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

1

แนะน้าเนื้อหารายวิชาและ
วิธีการเรียนการสอนชี้แจง
รายละเอียดเนือ้ หาวิชาทั้ง
ภาคปฏิบัติ และทฤษฎี
แนะน้าคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

5

2

5

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
1.บรรยายในชั้นเรียน ดร.ณัฏฐา ผิวมา
2. แบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน
1. ผู้สอนบรรยาย และ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
น้าเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
3. แบบฝึกหัด
4

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

3

การออกแบบการโต้ตอบใน
งานมัลติมีเดีย

5

4

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เมตริกซ์

5

5

Graphics Primitive
Attributes

5

6

Geometric Transform
(การแปลงทางเรขาคณิต)

5

7

สอบกลางภาค

5

8

การเฟ้นหาคุณลักษณะ
ตัวแทน คุณสมบัติของ
คุณลักษณะตัวแทน
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ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
1. ผู้สอนบรรยาย และ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
น้าเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
1. ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
3. แบบฝึกหัด
1. ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
3. แบบฝึกหัด
1. ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
3. แบบฝึกหัด
การทดสอบทฤษฎีและ
ปฏิบัติ (30 %)

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

1. ผู้สอนบรรยาย และ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
น้าเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

5

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

9

ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ภ า พ ที่
ซับซ้อน

5

10

- การวาดรูป ทรงและสร้าง
เส้ น แบบ Vector ด้ ว ย
Adobe Photoshop

5

11

- สร้ า งงานกราฟฟิ ก ด้ ว ย
Filter ด้วยโปรแกรม Adobe
Photoshop

5

12

ภาพกราฟฟิกส้าหรับเว็บและ
Animation ด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop

5

13

การเขี ยนภาพลายเส้ น ของ
วั ต ถุ แ บบ 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ
(1) ด้วยโปรแกรม Adobe
Photoshop

5

14

การเขียนภาพลายเส้น ของ
วัตถุแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
(2) ด้วยโปรแกรม Adobe
Photoshop

5

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
1. ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
1. ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
4. ส่งงานชิ้นที่ 1
1. ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
1. ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่าง
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

มคอ.3
ผู้สอน
ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

1. ผู้สอนบรรยาย และ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
น้าเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
3. ส่งงานชิ้นที่ 2
1. ผู้สอนบรรยาย และ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
น้าเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
6

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

14

- สรุปเนื้อหาทั้งหมด
- นักศึกษาน้าเสนอผลงาน

16

สอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง
5

มคอ.3
ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
นักศึกษาน้าเสนอ
ดร.ณัฏฐา ผิวมา
ผลงาน
(20%)
การทดสอบแบบอัตนัย ดร.ณัฏฐา ผิวมา
(30 %)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1.

คุณธรรม จริยธรรม
- ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และ
คุ ณ ธร ร ม จ ริ ย ธร ร ม
เสี ย สละ และซื่ อ สั ต ย์
สุจริต
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
- เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆของ
องค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

วิธีการประเมินผล
วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
ก้าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

5

7

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

2.

ความรู้
- มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีในเนื้อหาที่ศึกษา
- เข้ า ใจและสามารถน้ า
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกไป
สร้ า งระบบงานโดยมี
หลัก การ ออกแบบการ
โต้ตอบในงานมัลติมีเดีย
ได้ รวมทั้ ง ประยุ ก ต์
ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่อ งมื อที่ เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
- น้าความรู้ต่างๆ มา
บูรณาการคิดสร้างสรรค์
ชิ้นงานใหม่ได้
- สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการของหลักการ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

3.

4.

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ
2. สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ
3. สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้น้าสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม

สัปดาห์ที่
ประเมิน

มคอ.3
สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
จาก แบบฝึกหัด แบบ
ฝึกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจาก
การสอบระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจาก
การสอบปลายภาค
4. วัดและประเมินจาก
การน้าเสนอโครงงาน

1-15

10

7

30

16

30

1-15

20

1. วัดและประเมินจาก
การน้าเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อ
กรณีศึกษา
2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายกลุม่
ของผู้เรียน

1-15

5

วิธีการประเมินผล

8

กิจกรรมที่

5.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน

มคอ.3
สัดส่วนของการ
ประเมินผล

2. มีความรับผิดชอบในการ
กระท้าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
3. สามารถเป็นผูร้ ิเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทงั้ ส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของ
ตนเองและของกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เหมาะสมพัฒนาทักษะ
ในการคิดและวิเคราะห์โจทย์
แบบฝึกหัด
- พัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ทางด้านซอฟต์แวร์
- พัฒนาทักษะในการ
น้าเสนอรายงานโดยใช้
รูปแบบ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- พัฒนาทักษะในการ
สื่อสารทัง้ การพูด การฟัง
การแปล การเขียน โดยการ
ท้ารายงานและน้าเสนอใน
ชั้นเรียน
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มคอ.3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอน วิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก2
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เกียรติพงษ์ บุญจิตร , คู่มือ Photoshop CS5 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์
ครั้งที่ 1, ไอดีซี, 2554.
พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์. เทคนิคการออกแบบกราฟฟิก. กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
มนต์ชัย เทียนทอง. มัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย. ศูนย์ผลิตต้าราเรียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2545.
อัศวิน โอกาด้า. Flash CS5 Animation & Interaction. พิมพ์ครั้งที่ 1. เน็ตดีไซน์ พับลิซซิง่ .
2555.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
http://elearning.nectec.or.th/index.php?mod=Courses&op=course_detail&cid=163
http://it.kmutnb.ac.th/jeerasak
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท้าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน้าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนผลประเมินการเรียนรู้
3.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 1 และ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
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มคอ.3
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จ าก การสอบถามนัก ศึก ษา หรือการสุ่ม ตรวจผลงานของนัก ศึก ษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ้าหลักสูตร
- มี ก ารตั้ง คณะกรรมการในสาขาวิ ชา ตรวจสอบผลการประเมิ นการเรี ยนรู้ของนั ก ศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และกรให้คะแนนพฤติกรรม
- ข้อคิดเห็นสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูจ้ ากอาจารย์ผู้สอนในวิชาต่อเนื่อง
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ4
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