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มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที ่๑  ข้อมูลทั่วไป  
  

๑.  รหัสและชื่อภาษาไทย       

    ภาษาไทย   สมศษ 127   อีสปอร์ตกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์ 

ภาษาอังกฤษ   SHED 127   eSport and Strategies of Creation 

๒.  จ านวนหน่วยกิต        ๒(๒-๐-๔)  หน่วยกิต     

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง ชม./สัปดาห์)  

 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา      
      ๓.๑ หลักสูตร                 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร    
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
      ๓.๓ รายวชิานี้จัดอยู่ในกลุ่ม Literacy (โปรดระบุ) 
               MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
                Health Literacy  (Health, Sport)  
                Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
                Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
                Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
                Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
                Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 
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 ๓.๔  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและค่านิยมองค์กร (โปรดระบุ) 
  M - Mastery       รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 
   A -  Altruism      มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
   I  -  Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
   D - Determination   แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ 
   O - Originality   สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
   L -  Leadership  ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ ดร.โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศร ี  
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
โทร.๐๒-๘๐๐๒๘๔๐-๗ ต่อ ๑๐๑๔, ๑๐๑๗, ๑๑๐๙ email: sovaritthon@gmail.com 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน  
 อาจารย์ ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ สถานที่ติดต่อ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะ  

   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โทร.๐๒-๘๐๐๒๘๔๐-๗ ตอ่ ๑๐๑๔, ๑๐๑๗, ๑๑๐๙ 
email: panchit.lon@mahidol.ac.th 

 อาจารย์ ดร.     สถานที่ติดต่อ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โทร.๐๒-๘๐๐๒๘๔๐-๗ ตอ่ ๑๐๑๔, ๑๐๑๗, ๑๑๐๙ 
email:  

 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน      
 ๕.๑ ภาคการศึกษาที่    ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ ของทุกปีการศึกษา 
 ๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได ้      ประมาณ ๒๕-๕๐ คน 
 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี  
 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  ไม่มี   

mailto:panchit.lon@mahidol.ac.th
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๘.  สถานที่เรียน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  

วันที่   ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         
  

หมวดท่ี ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)    

๑.๑  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับอีสปอร์ตในฐานะกีฬาและอาชีพ 
๑.๒  เพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีระบบและเสริมสร้างทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือเตรียมพร้อมสู่ชีวิตการเรียนและ

การท างานในอนาคต 
๑.๓  เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการวิเคราะห์เกมชนิดต่างๆซึ่งปลูกฝังให้นักศึกษาพร้อมเป็นนวัตกรที่

มีคุณภาพ 
๑.๔  เพ่ือฝึกทักษะการจัดการเวลาและเสริมสร้างระเบียบวินัยเพื่อน าไปสู่สมดุลแห่งชีวิตและการเรียน 
 
 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)          
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้ 
๒.๑.๑ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอีสปอร์ตโดยสามารถอธิบายถึงความหมายและความส าคัญของอีสปอร์ตในฐานะกีฬาและ

อาชีพประเภทหนึ่งรวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอีสปอร์ตซึ่งนักศึกษาสามารถน าข้อได้เปรียบ
ของอีสปอร์ตมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๒.๑.๒ ตั้งเป้าหมายและวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการคิด
รอบด้านเพ่ือพัฒนาแผนการณ์ที่น าไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๓  ออกแบบนวัตกรรมเกมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนามนุษย์และสังคมรวมถึงวิเคราะห์เกมและ
กิจกรรม พัฒนาการเลือกสื่อและรู้เท่าทันสื่อ 

๒.๑.๔ พัฒนาทักษะการบริหารและการจัดการชีวิตโดยสามารถจัดสรรเวลาและจัดระเบียบชีวิตที่น าไปสู่สมดุลแห่ง
ชีวิตและการเรียน 
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๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)                           

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs)    
CLO1  อธิบายถึงความหมายและความส าคัญของอีสปอร์ตในฐานะกีฬาและอาชีพประเภทหนึ่งที่สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันรวมถึงการอธิบายกฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวงการอีสปอร์ต 
 
CLO2  ก าหนดเป้าหมายและวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และประยุกต์ใช้แผนที่สร้างขึ้นเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยสามารถบรรลุเป้าหมายตาม “แผนพัฒนา 3 ฐาน” ที่นักศึกษาสร้างข้ึน 
 

 CLO3  แสดงการใช้กระบวนการ เครื่องมือ และความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการออกแบบเกมและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาและตอบสนองความต้องการของสังคมและกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นเกมและกิจกรรมที่ผ่านการ
ประเมินจากผู้ใช้ 

 
 CLO4  อภิปรายถึงความส าคัญของสมดุลแห่งชีวิตและการเรียน และอภิปรายผลและเทคนิคการบริหารจัดการ

เวลาจากกิจกรรม “Study-Life Balance” ผ่านการประเมินตนเอง (Self Report) 
 
CLO5 สื่อสารและท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีการให้เกียรติ์ผู้ร่วมทีม รับผิดชอบในหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถร่วมกันสร้างสรรค์เกมชนิดต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากรายวิชาเพ่ือพัฒนา
มนุษย์และสังคม 

 
หมวดที ่๓  ลักษณะและการด าเนินการ  

  
๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description)       

แนวคิดของเกมประเภทต่างๆและกฎหมายที่เก่ียวข้อง หลักการออกแบบเกมและกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
เทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์  หลักการวิเคราะห์ องค์ประกอบของเกมและกิจกรรม การสร้างต้นแบบนวัตกรรม การ
วิจัยเชิงส ารวจ หลักการสร้างแผนเพื่อปรับพฤติกรรม การประเมินตนเอง 
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Concepts of types of games and related laws; Principles of designing games and activities 
creatively; Techniques for planning strategically; Principles of analysis; Elements of games and 
activities; Development of innovative prototypes; Survey research; Principles of establishing 
Behavioural Modification Program; Self report 
     
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย 

 (ชั่วโมง)  

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 (ชั่วโมง) 

๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง / สัปดาห์) 

-    ๖๐ ชั่วโมง  
(๔ ชั่วโมง / สัปดาห์) 

 
   
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

๓.๑  การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาในวันที่มีการเรียนการสอน  
๓.๒  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม

ตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ส าหรับรายที่ต้องการ ผ่านระบบนัดวันเวลาล่วงหน้า) 
  

 
 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
  

 ๑. ความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 

CLO1  อธิบายถึงความหมายและความส าคัญของอีสปอร์ตในฐานะกีฬาและอาชีพประเภทหนึ่งที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันรวมถึงการอธิบายกฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวงการอีสปอร์ต 
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CLO2  ก าหนดเป้าหมายและวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และประยุกต์ใช้แผนที่สร้างขึ้นเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยสามารถบรรลุเป้าหมายตาม “แผนพัฒนา 3 ฐาน” ที่นักศึกษาสร้างข้ึน 

 CLO3  แสดงการใช้กระบวนการ เครื่องมือ และความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการออกแบบเกมและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาและตอบสนองความต้องการของสังคมและกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นเกมและกิจกรรมที่ผ่านการ
ประเมินจากผู้ใช้ 

 CLO4  อภิปรายถึงความส าคัญของสมดุลแห่งชีวิตและการเรียน และอภิปรายผลและเทคนิคการบริหารจัดการ
เวลาจากกิจกรรม “Study-Life Balance” ผ่านการประเมินตนเอง (Self Report) 

 CLO5  สื่อสารและท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีการให้เกียรติ์ผู้ร่วมทีม รับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถร่วมกันสร้างสรรค์เกมชนิดต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากรายวิชาเพ่ือพัฒนา
มนุษย์และสังคม 

 
๒. วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ ๑ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา    

สมศษ 

๑๒๗ 

SHED 

127   

วิธีการจัดการสอน / ประสบการณ์    
การเรียนรู ้

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO1 การบรรยาย 
กรณีศึกษา 
สถานการณ์จ าลอง 
การอภิปรายกลุ่ม 

- เก็บคะแนนจากใบงาน 
- การสังเกตการอภิปรายในชั้นเรียน 
- การประเมินจากกิจกรรมในชั้นเรียน 
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สมศษ 

๑๒๗ 

SHED 

127   

วิธีการจัดการสอน / ประสบการณ์    
การเรียนรู ้

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO2 การบรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ 
เรียนรู้ผ่านสื่อ 
การเรียนรู้จากการใช้โครงการ 
(Project-based learning) 

- การประเมินการน าเสนอและผลงานของ
โครงงานที ่1 

- การประเมินตนเอง 

CLO3 การทดลองสร้างชิ้นงานต้นแบบ 
กรณีศึกษา 
กิจกรรมนอกสถานที่ 
การน าเสนอโครงการ 
การวิจัยเชิงส ารวจ 
การอภิปรายกลุ่ม 

- การประเมินการน าเสนอและผลงานของ
โครงงานที ่2 

- การประเมินโครงการของกลุ่มอ่ืน 
- การสังเกตการท างานเป็นทีมทั้งในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน 
- การประเมินจากผู้ใช้งาน 

CLO4 การบรรยาย 
กรณีศึกษา 
สถานีการเรียนรู้ (Learning 
Station) 
การน าเสนอโปรแกรม 
การอภิปราย 

- การสอบปลายภาค 
- ใบงานในชั้นเรียน 
- การสังเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอและผลงานของ

โครงงาน 
- การประเมินตนเอง 
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สมศษ 

๑๒๗ 

SHED 

127   

วิธีการจัดการสอน / ประสบการณ์    
การเรียนรู ้

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO5 การประชุมกลุ่มย่อย 
การฝึกปฏิบัติ 
การถอดบทเรียน 

- การสังเกตการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 
- ประเมินตนเองในการท างานเป็นทีม 
- ประเมินจากรูปเล่มรายงานของกลุ่ม 
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หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน   

สัปดา

ห์ท่ี 

หัวข้อเรื่อง / รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

กิจกรรม 
ในชั้น
เรียน 

ฝึก 
ปฏิบัติ 

๑  การแนะน าความเป็นมาของอีสปอร์ตและเกม
ประเภทต่างๆ 
(Introduction of eSport and types of 
games) 

๒ ๐ การบรรยาย 
กรณีศึกษา 
สถานการณ์จ าลอง 
การอภิปราย
กลุ่ม 

 

๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาทักษะ 3 
ฐาน 
(Strategic Planning and 3 -based skill 
development) 

๒ ๐ การบรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ 
เรียนรู้ผ่านสื่อ 
การเรียนรู้จากการ
ใช้โครงการ 
(Project-based 
learning) 
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สัปดา

ห์ท่ี 

หัวข้อเรื่อง / รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

กิจกรรม 
ในชั้น
เรียน 

ฝึก 
ปฏิบัติ 

๓ บทปฏิบัติการวางแผนเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  
(The practicum of planning for 
achievement) 

๒ 0 การบรรยาย 
สถานการณ์จ าลอง 
ปฏิบัติการถ่ายท า
ภาพยนตร์สั้น 

 

๔ สัปดาห์น าเสนอ 
(Presentation week) 

๒ ๐ นักศึกษาน าเสนอ
ผลงาน 

 

๕ หลักการออกแบบเกมและกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบ (Principles of systematic game 
and activity designs) 

๒ ๐ การบรรยาย 
การระดมความคิด 
การฝึกปฏิบัติ 
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สัปดา

ห์ท่ี 

หัวข้อเรื่อง / รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

กิจกรรม 
ในชั้น
เรียน 

ฝึก 
ปฏิบัติ 

๖ หลักการวิเคราะห์ธุรกิจอีสปอร์ต 
(Principles of eSport Business Analysis) 

๒ ๐ สถานีการเรียนรู้ 
(Learning 
Station) 
การอภิปราย 
การน าเสนอ
โปรแกรม 

 

๗ เทคนิคการสร้างชิ้นงานต้นแบบ (Prototype 
building technique) 

๒ ๐ การฝึกปฏิบัติ 
เกมการเรียนรู้ 
การเรียนรู้จากการ
ใช้โครงการ 
(Project-based 
learning) 
การถอดบทเรียน 

 

๘ สัปดาห์น าเสนอ ๒ ๐ นักศึกษาน าเสนอ
ผลงาน 
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สัปดา

ห์ท่ี 

หัวข้อเรื่อง / รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

กิจกรรม 
ในชั้น
เรียน 

ฝึก 
ปฏิบัติ 

๙ การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) 

๒ ๐ การบรรยาย 
สถานการณ์จ าลอง 
การฝึกปฏิบัติ 

 

๑๐ ชั่วโมงปฏิบัตินอกสถานที่ ๒ ๐ การวิจัยเชิงส ารวจ 
กิจกรรมนอก
สถานที่ 

 

๑๑ เทคนิคการจัดการเวลาและการปรับ
พฤติกรรม  
(Time Management  
Behavioural Modification 
Techniques) 

๒ ๐ การบรรยาย 
กรณีศึกษา 
การเรียนรู้ผ่านสื่อ 
การฝึกปฏิบัติ 
การประเมินตนเอง 
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สัปดา

ห์ท่ี 

หัวข้อเรื่อง / รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

กิจกรรม 
ในชั้น
เรียน 

ฝึก 
ปฏิบัติ 

๑๒ การทดสอบโดยสถานการณ์จ าลอง 
(Simulations) 

๒ ๐ การฝึกปฏิบัติ 
 

 

๑๓ การทดลองใช้เกมและกิจกรรม 
ของนักศึกษา 

๒ ๐  
สถานีการเรียนรู้ 
(Learning 
Station) 
การประเมิน
โครงงานของกลุ่ม
อ่ืน 

 

๑๔ การสร้างแผนภาพทางความคิดเพ่ือสรุปผลการ
เรียนรู้ 
(Mind Mapping to summarise students’ 
learning) 

๒ ๐ การประชุมกลุ่ม
ย่อย 
การฝึกปฏิบัติ 

 

๑๕ น าเสนอรายงานผลของการปรับพฤติกรรม ๒ ๐ นักศึกษาน าเสนอ
ผลงาน 
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๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs 
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
 ก. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment)   
 
  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้จะด าเนินการผ่านการตรวจบันทึกประจ าวัน โดยจะมีข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษาน าข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน และการถอดบทเรียนจากการน าเสนอ
ชิ้นงานของนักศึกษา  

 
ข. การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)   
    (๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัดผล (ชิ้นงาน) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง น้ าหนัก 
การประเมินผล       

(คะแนน) 
CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 

ใบงานในคาบเรียน ✓ 
(๑๐) 

    ๑๐ 

แผนเชิงกลยุทธ์ที่นักศึกษาสร้างข้ึน  ✓ 
(๑๐) 

 ✓ 
(๑๕) 

 ๒๕ 

ผลงานการออกแบบเกมและ 
การน าเสนอ 

✓ 
(๕) 

 ✓ 
(๒๐) 

✓ 
(๑๕) 

✓ 
(๕) 

๔๕ 
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วิธีการวัดผล (ชิ้นงาน) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง น้ าหนัก 
การประเมินผล       

(คะแนน) 
CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินจากผู้ร่วมชั้น และ ผลการ
ประเมินจากผู้ทดลองใช้ (บุคคลภายนอก) 

  ✓ 
(๑๐) 

 ✓ 
(๑๐) 

20 

รวม 15 ๑๐ ๓๐ ๓๐ ๑๕ ๑๐๐ 

 
(๒) การตัดสินผล 

(๒.๑) การตัดสินผลการเรียนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒   

(๒.๒) ก าหนดการประเมินผลเป็นสัญญลักษณ์จะให้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
คะแนน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป   ได้ผลเป็นO  หมายถึง  Outstanding 
คะแนน ร้อยละ ๖๕ - ๘๔   ได้ผลเป็นS  หมายถึง  Satisfactory 
คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ ๖๕ ได้ผลเป็น U  หมายถึง  Unsatisfactory 

ทั้งนี ้นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 (๓) การสอบแก้ตัว 

  นักศึกษาสามารถสอบแก้ตัวได้ในกรณีที่ได้สัญลักษณ์ U โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
- มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดโดยมีเหตุผลอันจ าเป็น 

- ขาดสอบโดยมีเหตุผลอันจ าเป็น 

๓. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและกระบวนการพิจารณาข้ออุทธรณ์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

- 
 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 

๑) Glasow, P., A. (2005). Fundamentals of Survey Research Methodology. MITRE McLean, Virginia. 
๒) Chansaengsee, S. (2017). Time management for work-life and study-life balance. Veridian E-

Journal, Silpakorn University. 
 
๓. ทรัพยากรอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
 
  - 

หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  ๑.๑  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๒.๑ การสังเกตการณ์ 
 ๒.๒ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
 ๒.๓ การประเมินชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา เพ่ือสะท้อนความรู้และความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอน 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 
  หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 ๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก
การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยมีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาตรวจสอบ     ผลการ
ประเมินการเรียนรู้จากชิ้นงานของนักศึกษา 
 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน  ดังนี้ 
     ๕.๑  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
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ภาคผนวก 
ความสอดคล้องระหว่างรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE Module LOs) 

 

SHED 127 : CLOs  MU-GE Module LOs 

ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 

CLO1 อธิบายถึงความหมายและ
ความส าคัญของอีสปอร์ตในฐานะ
กีฬาและอาชีพประเภทหนึ่งที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.1         

CLO2 ก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็น
ระบบ และประยุกต์ใช้แผนที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยสามารถบรรลุ
เป้าหมายตาม “แผนพัฒนา 3 
ฐาน” ที่นักศึกษาสร้างขึ้น 

 2.2 
2.3 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 
4.3 

   8.2  
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CLO3 แสดงการใช้กระบวนการ 
เครื่องมือ และความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับการออกแบบเกมและ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาและตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นเกมและ
กิจกรรมที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้ใช้ 

1.3 
1.4 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 
4.3 

 6.3 7.1 8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

 

CLO4 อภิปรายถึงความส าคัญ
ของสมดุลแห่งชีวิตและการเรียน 
และอภิปรายผลและเทคนิคการ
บริหารจัดการเวลาจากกิจกรรม 
“Study-Life Balance” ผ่านการ
ประเมินตนเอง (Self Report) 

1.1  3.1 
3.2 

4.1 
4.2 
4.3 

   8.1 
8.2 
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CLO5 สื่อสารและท างานเป็นทีม 
มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
การให้เกียรติ์ผู้ร่วมทีม รบัผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึง
สามารถร่วมกันสร้างสรรค์เกม
ชนิดต่างๆที่ได้รับมอบหมายจาก
รายวิชาเพ่ือพัฒนามนุษย์และ
สังคม 

    5.1   8.1 9.1 
9.2 

 


