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สารบัญ 
 

หมวด         หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป       1 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์     2 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ     3 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต     4 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล     11 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    21 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา   21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มคอ.3 

 
 

- 1 - 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน รายวิชาท่ีเรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา  

0214191  ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 
Computer Laboratory  
บุรพวิชา : - 
ควบคู่ : - 

ปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ 
โปรแกรมการน าเสนอและเทคนิคการน าเสนอ การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การติดต้ังระบบ ปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการประยุกต์ใช้งาน และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

Practice word processing, spreadsheet, slide show 
presentation and techniques; problem solving with computer; 
introduction to computer programming; installing operating systems; 
computer network and applications, and hardware maintenance 

 

2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิชาพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์  

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม  
 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1/  -นิสิตหลักสูตรสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 / 3 
                          และเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน ชั้นปทีี่ 2  
                          คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
 

6.  สถานท่ีเรียน 
ห้อง SC1220 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง 
กรณีต้องใช้การสอน Online : https://thaksin.webex.com/meet/noppamas  และ ห้องเรียน

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใน TSU MOOC 
 

https://thaksin.webex.com/meet/noppamas%20%20และ
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7.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
22 มิถุนายน 2565 
 

หมวดที่  2  จุดมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ  
1.1 มีทักษะการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานด้านการประมวลผลค า การค านวณ 

และการน าเสนอได้ 
1.2 สามารถแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ และสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
1.3 น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ได้ เพื่อติดต้ังระบบปฏิบัติการ ประยุกต์ใช้งาน รวมทั้งสามารถบ ารุงรักษา

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 
1.4 เข้าใจหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ และน าไปใช้ในงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงรายวิชา 
วิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานเคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีความจ าเป็นกับทุกสายงานอาชีพ โดยเน้นการใช้งานโปรแกรมส านักงานเบื้องต้น
รวมถึงการปลูกฝังวิธีคิดอย่างมีระบบ และมีระเบียบขั้นตอนวิธีเพื่อให้นิสิตมีทักษะการคิดที่ดี รวมไปถึงการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยการปรับปรุงรายวิชาในทุกปีการศึกษาจะเป็นการปรับปรุง
ความทันสมัยของเคร่ืองมือและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
     2.1 การปรับปรุงจากผลการประเมินท่ีผ่านมา 
           

ประเด็นปรับปรุง การด าเนินการ 
ความทันสมัยของเน้ือหารายวิชา  การปรับปรุงเน้ือหาการสอนปฏิบัติการให้มีความ

สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เป็นรุ่นปัจจุบัน  
เน้ือหาในรายวิชาเยอะ และเวลาที่ใชใ้นการเรียนใน
คาบน้อย 

ปรับปรุงเน้ือหาให้มีความเหมาะสม และสร้างสื่อ
ประกอบการสอนให้นิสิตสามารถดูย้อนหลังได้  
รวมถึงการมอบหมายงานฝึกปฏิบัตินอกเวลา 

 
     2.2 การปรับปรุงอ่ืน ๆ (เช่น วิธีสอน/เพ่ิมเนื้อหางานวิจัย/พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

 

ประเด็นปรับปรุง การด าเนินการ 
1. วิธีการสอน -ปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้อง
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ประเด็นปรับปรุง การด าเนินการ 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งในระดับรายวิชา
และระดับหลักสูตร 
-การเตรียมแผนส ารองการสอนแบบออนไลน์ ในกรณี
ที่สถานการณ์ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย  เช่น การ
บันทึกวิดีโอปฏิบัติการ  การสอนผ่านออนไลน์ เป็น
ต้น 

2. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการค้นคว้าข้อมูล การเรียนรู้
และแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง  และทักษะการ
น าเสนอด้วยภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

หมวดที่  3  ลักษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

- พิจารณาตามสถานการณ์
ของผู้เรียน 

(1 ชม/สัปดาห์) 

30 30 

ค าชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ี และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

2 ชั่วโมง/สัปดาห์   ผ่านช่องทางดังน้ี  
1. ห้องท างาน SC1431  

อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ 
2. Facebook/line (แจ้งนิสิตเฉพาะในรายวิชา) 
3. Email: noppamas@tsu.ac.th  
 

mailto:noppamas@tsu.ac.th
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ  

 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน* วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 1. การมอบหมายงานให้นิสิต

ท างานเด่ียวและงานกลุ่ม เพื่อ
นิสิตจะได้เรียนรู้การวาง
แผนการท างาน  การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มีการ
ค้นคว้าข้อมูล และมีความ
สามัคคี   
2. สอดแทรกเร่ืองราวต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการมีจริยธรรม จิตสา
ธารณ การมีส่วนร่วมต่อสังคม 
การช่วยเหลือสังคม การมีสัมมา
คารวะ เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมี
ความรับผิดชอบ  และมีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งกาตรงต่อ
เวลา 

1) สงัเกตพฤติกรรมการ
ท างานและความ
รับผิดชอบต่อการท างาน 
 
 
 
 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการ
ท างานเป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

และทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1) บรรยายในชั้นเรียน โดยใช้ 
Slide ประกอบการบรรยาย 
2) ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา 
3) ฝึกปฏิบัติการงานโปรแกรม
ต่าง ๆ  
4) มอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่ม

1) การสอบกลางภาค 
2) การสอบปลายภาค 
3) งานที่ได้รับมอบหมาย 
และการท าแบบฝึกหัดให้
ชั้นเรียน 
 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม



-5- 

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน* วิธีการประเมินผล 

กับการแก้ไขปัญหา และเป็นงานเด่ียว 
 

 
 
 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
บ ารุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพื่อการน าไป
ประยุกต์ 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกต์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้
จริง 

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง

เป็นระบบ 
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และ
มอบหมายงานให้ฝึกการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
จัดกิจกรรมการระดมความคิดใน
ชั้นเรียน (Brain Storming) 
 

-ประเมินจากชิ้นงานที่นิสิต
ส่ง 
- 
 
 

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน* วิธีการประเมินผล 
 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดย

ใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิต
สามารถสื่อสารภายในกลุ่มเพื่อ
หาข้อสรุปได้ รวมทั้งการ
น าเสนอ 
 
 

ประเมินจากผลงานที่ได้ 
และสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
และการน าเสนอ 
 
ประเมินจากการตอบข้อ
ซักถาม การอธิบาย การใช้
ทักษะการสื่อสาร 
 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมท างาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 5.1 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันในการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

แสดงตัวอย่างการคิดวิเคราะห์ 
 
มอบหมายงานให้นิสิต และให้
นิสิตเลือกใช้เคร่ืองมือที่
เหมาะสมกับงานน้ัน ๆ  
 

ประเมินจากผลงานที่ได้ 
และสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
และการน าเสนอ 
 
 
 

 5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา
โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ 
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 
สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

*หมายเหตุ :  วิธีการสอนและการประเมินผลอาจต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์มาตรการควบคุมการ
แพร่กระจายของ COVID-19 จากรัฐบาล และข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการเรียนการ
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สอนแบบออนไลน์ โดยจะมีการจัดท ารายวิชาร่วมกับระบบ TSU MOOC ของมหาวิทยาลัย โดยจะระบุไว้ใน 
มคอ.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการสอน 
 

2. แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs ลงสู่ CLOs 
 

ELOs ของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0214102 การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์            

 
ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ

หลักสูตร 
CLOs 

วิธีการสอนและการประเมิน 

 1. สามารถอธิบายทฤษฎี
พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้ 
 

CLO1.สามารถอธิบายหลักการ
ประมวลผลคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  
CLO2.สามารถระบุประเภทเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  
CLO3.สามารถอธิบายความหมาย
ของระบบปฏิบัติการได้ 
 

วิธีการสอน:  
1) บรรยายโดยใช้ Slide 
ประกอบการบรรยาย 
2) ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา 
3) ฝึกปฏิบัติการงานโปรแกรม
ต่าง ๆ  
4) มอบหมายงานให้ท าเป็น
กลุ่มและเป็นงานเด่ียว 
การประเมิน :  
1) การสอบกลางภาค 
2) การสอบปลายภาค 
3) งานที่ได้รับมอบหมาย และ
การท าแบบฝึกหัดให้ชั้นเรียน 
 

 2. สามารถวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกต้อง  

CLO4.สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
 CLO5. สามารถเขยีนโปรแกรม
ขั้นต้นได้  
 

วิธีการสอน: 
1)  ฝึกปฎิบัติในชั้นเรียน 

ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบการแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์ 

2) มอบหมายโจทย์การ
เขียนโปรแกรมส าหรับการ
ฝึกปฎิบัตินอกเวลา 
วิธีการประเมิน:  
1) ประเมินจากชิ้นงาน
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการสอนและการประเมิน 

โปรแกรม แบบ Rubric 
Scale 2 

2) สอบปฎิบัติการ 
 3. สามารถใช้ทักษะ เทคนิค

ปัจจุบัน และเคร่ืองมือที่
จ าเป็นในการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ 

CLO6.มีทักษะการใช้งานโปรแกรม
ส านักงาน โปรแกรมตารางค านวณ 
การใช้โปรแกรมสร้างผังงาน และ
เคร่ืองมือส าหรับเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น  

1) ฝึกปฎิบัติในชั้นเรียน 
ในการวิเคราะห์และออกแบบ
การแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์ 

2) มอบหมายโจทย์การ
เขียนโปรแกรมส าหรับการ
ฝึกปฎิบัตินอกเวลา 
วิธีการประเมิน:  

1) ประเมินจากชิ้นงาน
โปรแกรม แบบ 
Rubric Scale1 

2) สอบปฎิบัติการ 
 4. สามารถออกแบบระบบ

คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศที่ถูกต้องตาม
ความต้องการ 

CLO7.สามารถออกแบบและเขียนผัง
งานโปรแกรมได้  

1) ฝึกปฎิบัติในชั้นเรียน ใน
การวิเคราะห์และ
ออกแบบการแก้ปัญหา
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

2) มอบหมายโจทย์การ
เขียนโปรแกรมส าหรับ
การฝึกปฎิบัตินอกเวลา 

วิธีการประเมิน:  
1) ประเมินจากชิ้นงาน

โปรแกรม แบบ Rubric 
Scale1 

2) สอบเก็บคะแนนปฎิบัติ
การ 

 5. สามารถพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

-  - 



-9- 

 

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการสอนและการประเมิน 

อย่างสร้างสรรค์ จากการ
ประยุกต์เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ 
และวิชาชีพ ไม่คัดลอกงาน
ผู้อื่น และมีการอ้างอิงแหล่ง 
ที่มา 

CLO8.สามารถสร้างชิ้นงานของ
ตนเองได้ โดยไม่คัดลอกงานผู้อื่น 
การส่งงานปฏิบัติการที่ท าด้วยตนเอง 

 

วิธีการสอน:  
ปลูกฝังจรรยาบรรณเชิง
วิชาการ การละเมิดลิขสิทธิ์
ต่าง ๆ การยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา 

วิธีการประเมิน: 

-ตรวจสอบจากพฤติกรรมการ
ส่งงาน 

-ตรวจสอบรายละเอียดชิ้นงาน
ที่นิสิตจัดท า เพื่อดูแนวโน้ม
การคัดลอกกัน 

 7. สามารถท างานเป็นทีม
และเป็นเครือข่าย มีความ
รับผิดชอบ ในการท างานให้
บรรลุเป้าหมาย 

CLO9.มีทักษะการท างานกลุ่ม มี
ภาวะผู้น าและผู้ตาม 

 

วิธีการสอน:  
อธิบายหลักการท างานกลุ่ม 

และมอบหมายงานกลุ่มให ้

นิสิตฝึกปฏิบัติ 

วิธีการประเมิน: 

-สังเกตพฤติกรรมการท างาน 

กลุ่ม 

-ตรวจสอบจากชิ้นงานของ 

กลุ่ม 
 8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ปรับตัว
เข้ากับแนวโน้มเทคโนโลยีใน
ยุคดิจิทัล 

CLO10.มีทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล
ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

 

วิธีการสอน:  
มอบหมายงานกลุ่มให้ 
นิสิตฝึกปฏิบัติ 

วิธีการประเมิน: 

-สังเกตพฤติกรรมการท างาน 

กลุ่ม 

-ตรวจสอบจากชิ้นงาน 
 9. สามารถสื่อสารทั้ง CLO11.สามารถการน าเสนอชิ้นงาน วิธีการสอน 
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการสอนและการประเมิน 

ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ 
ในรูปแบบการพูดและการ
เขียน และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้วยวิธีการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ต่อผู้ฟังได้ด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

CLO12.สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือที่
เหมาะสมในการน าเสนองาน 

 

-สอนเทคนิคการน าเสนอและ
การใช้งานเคร่ืองมือ 
-มอบหมายงานการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียนทั้งภาคภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

วิธีประเมิน 

-สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอ
งาน 

-ตรวจสอบจากชิ้นงานของ 

กลุ่ม 
 10. สามารถประยุกต์วิธีการ

ทางคณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาทางด้านการ
ค านวณ 

- - 
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
1 
 

- Introduction 
- Word 

Processing, 
Formatting 

- 2 1) บรรยาย โดย ใช้ สื่ อ
ประกอบการสอน 

2) ใบงาน 
3) โจทย์ตัวอย่าง 
เ น้ น ก า ร ส อ น แ บ บ 

Active Learning โ ด ย ใ ห้
นิสิตท ากิจกรรมต่อไปน้ี 
(1) ฝึ ก ก า ร ใ ช้ ง า น 

Formatting 
(2) ให้นิสิตประยุกต์การใช้ 

Formatting ต า ม ใ บ
งานที่ก าหนดให้ 

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
 

2 
 

Word Processing 
- Referencing 

(Captions, 
Footnotes and 
Endnotes)  

 

- 2 1) บ ร ร ย า ย โด ย ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอน 
2) ใบงาน 
3) โจทย์ตัวอย่าง 
เน้นการสอนแบบ Active 
Learning โด ย ให้ นิ สิ ตท า
กิจกรรมต่อไปน้ี 
(1) ฝึ ก ก า ร ใ ช้ ง า น 

Referencing 
(2) ให้นิสิตประยุกต์การใช้ 
Referencing, ตามใบงานที่
ก าหนดให้ 

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
 

3 
 

Word Processing 
- Mail merge 
- T ra c k in g  a n d 

Reviewing 

- 2 1) บ ร ร ย า ย โด ย ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอน 
2) ใบงาน 
3) โจทย์ตัวอย่าง 

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
4) ทดสอบปฏิบัติ 
เน้นการสอนแบบ Active 
Learning โด ย ให้ นิ สิ ตท า
กิจกรรมต่อไปน้ี 

(1) ฝึกการใช้งาน Mail 
merge and Tracking 
(2) ให้ นิสิ ตป ระยุ ก ต์
การใช้ Mail merge and 
Tracking ต าม ใบ งา น ที่
ก าหนดให้ 

4 
 

Presentation 
- Presentation 

Techniques 
 

- 2 1) บ ร ร ย า ย โด ย ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอน 
2) ใบงาน 
3) โจทย์ตัวอย่าง 
เน้นการสอนแบบ Active 
Learning โด ย ให้ นิ สิ ตท า
กิจกรรมต่อไปน้ี 

(1) ฝึ ก ก า ร ใ ช้ ง า น 
Presentation 
(2) ให้ นิสิ ตป ระยุ ก ต์
การ ใช้  Presentation 
ตามใบงานที่ก าหนดให้ 

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
 

5 
 

Presentation 
- Presentation 

Techniques 
 

- 2 นิสิตน าเสนอชิ้นงานสื่อการ
น า เสนอจากงานที่ ได้ รับ
มอบหมายในสัปดาห์ที่ 4  

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
 

6 
 

Spread Sheet 
- Advanced 

Formulas 
(SumIFs, 
VLookUP, etc)  

- 2 1) บ ร ร ย า ย โด ย ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอน 
2) ใบงาน 
3) โจทย์ตัวอย่าง 
เน้นการสอนแบบ Active 

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
 Learning โด ย ให้ นิ สิ ตท า

กิจกรรมต่อไปน้ี 
(1) ฝึ ก ก า ร ใ ช้ ง า น 
Spread sheet, 
formulas and 
condition format 
(2) ให้นิสิตประยุกต์
การใช้ Spread sheet, 
formulas and 
condition format 
ตามใบงานที่ก าหนดให้ 

7 
 

Spread Sheet 
- Advanced 

Charting 
- Pivot Reporting 

- 2 1) บ ร ร ย า ย โด ย ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอน 
2) ใบงาน 
3) โจทย์ตัวอย่าง 
4) ทดสอบปฏิบัติ 
เน้นการสอนแบบ Active 
Learning โด ย ให้ นิ สิ ตท า
กิจกรรมต่อไปน้ี 

(1) ฝึกการใช้งาน 
Advance Chart and 
Pivot report 
(2) ให้นิสิตประยุกต์
การใช้ Advance Chart 
and Pivot report ตาม
ใบงานที่ก าหนดให้ 

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
 

8 
 

Case Study 
- Present group 

work 

- 2 นิสิตน าเสนอชิ้นงาน ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
 

9 
 

- Problem 
solving with 

- 2 1) บ ร ร ย า ย โด ย ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
computer 2) ใบงาน 

3) โจทย์ตัวอย่าง 
เน้นการสอนแบบ Active 
Learning โด ย ให้ นิ สิ ตท า
กิจกรรมต่อไปน้ี 
(1) ฝึกการแก้ปัญหาทาง
คอ ม พิ ว เตอ ร์ต าม โจท ย์
ตัวอย่าง 
(2) ให้ นิสิ ต ท ดล อ งก าร
แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ตามใบงานที่ก าหนดให้ 

10 
 

Introduction to 
Computer 
Programming 
-Variable and Types 

- 2 1) บ ร ร ย า ย โด ย ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอน 
2) ใบงาน 
3) โจทย์ตัวอย่าง 
เน้นการสอนแบบ Active 
Learning โด ย ให้ นิ สิ ตท า
กิจกรรมต่อไปน้ี 
(1) ฝึกการเขียนโปรแกรม

ตามโจทย์ตัวอย่าง 
(2) ให้ นิ สิ ต ท ดลอ ง เขี ย น

โ ป ร แ ก ร ม ท า ง
คอมพิวเตอร์ตามใบงาน
ที่ก าหนดให้ 

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
 

11 
 

Introduction to 
Computer 
Programming 

-Programming 

- 2 1) บ ร ร ย า ย โด ย ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอน 
2) ใบงาน 
3) โจทย์ตัวอย่าง 
4) ทดสอบปฏิบัติ 
เน้นการสอนแบบ Active 
Learning โด ย ให้ นิ สิ ตท า

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
กิจกรรมต่อไปน้ี 

(1) ฝึกเขียนโปรแกรม 
(2) ให้นิสิตประยุกต์การใช้ 
Condition ตาม โจทย์ ใน
ใบงานที่ก าหนดให้ 

12 
 

Introduction to 
Computer 
Programming 

-Programming 

- 2 1) บ ร ร ย า ย โด ย ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอน 
2) ใบงาน 
3) โจทย์ตัวอย่าง 
เน้นการสอนแบบ Active 
Learning โด ย ให้ นิ สิ ตท า
กิจกรรมดังต่อไปน้ี 

(1) การศึกษาค้นคว้า
ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ ก า ร
ติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
(2) อภิปราย/วิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
(3) แชร์ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับ การติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการ 

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
 

13 
 

Computer network and 
application 

- 2 1) บ ร ร ย า ย โด ย ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอน 
2) ใบงาน 
3) โจทย์ตัวอย่าง 
เน้นการสอนแบบ Active 
Learning โด ย ให้ นิ สิ ตท า
กิจกรรมดังต่อไปน้ี 
(1) การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เ กี่ ย ว กั บ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์/ศึกษาดูงานที่

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ เค รื อ ข่ า ย
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย 
(2) อ ภิ ป ร า ย /วิ เค รา ะ ห์
ข้อมูลที่หามาได้ 
 

14 
 

Operating 
system/Hardware 
maintenance 

- 2 1) บ ร ร ย า ย โด ย ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอน 
2) ใบงาน 
3) โจทย์ตัวอย่าง 
เน้นการสอนแบบ Active 
Learning โด ย ให้ นิ สิ ตท า
กิจกรรมดังต่อไปน้ี 
(1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
แ ล ะ ท า ค ว า ม รู้ จั ก กั บ 
Hardware ชนิดต่างๆ จาก
สื่อการเรียนรู้ที่ก าหนดให้ 
(2) อภิปราย/วิเคราะห์
ข้อมูลที่หามาได้ 
(3) แชร์ประสบการณ์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ  Operating 
system / Hardware 
maintenance  

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
 

15 
 

Case Study 
Present group work 

- 2 1) บ ร ร ย า ย โด ย ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอน 
2) ใบงาน 
3) โจทย์ตัวอย่าง 
4) น าเสนอชิ้นงาน 

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
 

รวม - 30  
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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ล า
ดับ 

ผลการเรียนรู้ 
(TQF) 

ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง วิธีประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

ELOs CLOs 
1. 2.1,2.2,2.3 1,3 1,2,3,6 สอบกลางภาค ตามก าหนดการของ

มหาวิทยาลัย 
20% 

2. 2.1,2.2,2.3 1,2,4 1,2,3,4,
5,7 

สอบปลายภาค ตามก าหนดการของ
มหาวิทยาลัย 

20% 

3. 1.1,1.2,1.3,1.
4,1.6,3.1,4.1 

2,4,6,7,8,
9 
 

4,5,7,8,
9,10,11,

12 

สอบปฏิบัติ 
*Rubrics scale1  
** Rubrics scale2 

ตลอดภาคการศึกษา 30% 

4. 3.1,4.1,2.7 1,2,4,6,7,
8,9 

1,2,3,4,
5,7,8,9,
10,11,1

2 

งานที่มอบหมาย 
 

ตลอดภาคการศึกษา 15% 

5. 3.1,4.1,5.1,5.
2 

6,7,8,9 8,9,10,1
1,12 

การน าเสนอชิ้นงาน 8, 15 10% 

6. 1.2 6 8 การมีส่วนร่วมและการ
เข้าชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

รวม 100 % 
 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
80 – 100 ได้เกรด A 74 – 79.99 ได้เกรด B+ 

68 – 73.99 ได้เกรด B 61 – 67.99 ได้เกรด C+ 

53 – 60.99 ได้เกรด C 47 – 52.99 ได้เกรด D+ 

41 – 46.99 ได้เกรด D 0 – 40.99 ได้เกรด F 
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*Rubric Scale 1: เกณฑ์การให้คะแนนช้ินงานการสอบปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม MS word 
องค์ประกอบ
ของช้ินงาน 

ระดับคะแนน สัดส่วน % 
ต้องปรับปรุง  (D) 

0-3.00 
ผ่าน (C) 

3.01-6.00 
ด ี(B) 

6.01-8.00 
ดีมาก  (A) 
8.01-10.00 

ปก -ไม่มีปก (0) 
-มีปก แต่ไม่มีการ
จัดรูปแบบตาม
ก าหนด 

-มีปก  
-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
น้อยกว่า 50% 

-มีปก 
-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
มากกว่า 50% 
แต่ไม่ถึง 80% 

-มีปก 
-มีการจัดรูปแบบ
ตรงกับข้อก าหนด
เกิน 80% 

10 

สารบัญเน้ือหา
อัตโนมัติ 

-ไม่มีสารบัญเน้ือหา
(0) 
-มีสารบัญแต่ไม่มี
การจัดรูปแบบตาม
ก าหนด 

-มีสารบัญ
เน้ือหา 
-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
น้อยกว่า 50% 

-มีสารบัญ
เน้ือหา 
-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
มากกว่า 50% 
แต่ไม่ถึง 80% 

-มีสารบัญเน้ือหา 
-มีการจัดรูปแบบ
ตรงกับข้อก าหนด
เกิน 80% 

10 

สารบัญภาพ
อัตโนมัติ 

-ไม่มีสารบัญภาพ(0) 
-มีสารบัญแต่ไม่มี
การจัดรูปแบบตาม
ก าหนด 

-มีสารบัญภาพ 
-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
น้อยกว่า 50% 

-มีสารบัญภาพ 
-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
มากกว่า 50% 
แต่ไม่ถึง 80% 

-มีสารบัญภาพ 
-มีการจัดรูปแบบ
ตรงกับข้อก าหนด
เกิน 80% 

5 

สารบัญตาราง
อัตโนมัติ 

-ไม่มีสารบัญตาราง 
(0) 
-มีสารบัญแต่ไม่มี
การจัดรูปแบบตาม
ก าหนด 

-มีสารบัญ
ตาราง 
-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
น้อยกว่า 50% 

-มีสารบัญ
ตาราง 
-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
มากกว่า 50% 
แต่ไม่ถึง 80% 

-มีสารบัญตาราง 
-มีการจัดรูปแบบ
ตรงกับข้อก าหนด
เกิน 80% 

5 

การแทรกเลข
หน้า 

-ไม่มี(0) 
-มีแต่ใช้การพิมพ์
โดยตรง 

-มีการแทรกเลข
หน้า 
-มีการ

-มีการแทรก
เลขหน้า 
-มีการ

-มีการแทรกเลข
หน้า 
-มีการจัดรูปแบบ

5 
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องค์ประกอบ
ของช้ินงาน 

ระดับคะแนน สัดส่วน % 
ต้องปรับปรุง  (D) 

0-3.00 
ผ่าน (C) 

3.01-6.00 
ด ี(B) 

6.01-8.00 
ดีมาก  (A) 
8.01-10.00 

จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
น้อยกว่า 50% 

จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
มากกว่า 50% 
แต่ไม่ถึง 80% 

ตรงกับข้อก าหนด
เกิน 80% 

การจัด format 
ข้อความโดย
ภาพรวมทั้ง
เอกสาร 
(font/size/กั้น
หน้า/กั้นหลัง/
การก าหนด 
column) 

-ไม่มีการจัด 
format (0) 
-มีการจัด format 
ไม่ตรงกับข้อก าหนด 
 

-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
น้อยกว่า 50% 

-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
มากกว่า 50% 
แต่ไม่ถึง 80% 

-มีการจัดรูปแบบ
ตรงกับข้อก าหนด
เกิน 80% 

40 

เชิงอรรถ -ไม่มีเชิงอรรถ(0) 
-มีแต่ใช้การพิมพ์
โดยตรง 

-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
น้อยกว่า 50% 

-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
มากกว่า 50% 
แต่ไม่ถึง 80% 

-มีการจัดรูปแบบ
ตรงกับข้อก าหนด
เกิน 80% 

10 

อ้างอิง/ การ 
citation ใน
เอกสาร 

-ไม่มีอ้างอิง(0) 
-ไม่มี citation   
-มีแต่ไม่จัดรูปแบบ
ตามข้อก าหนด 

-มีอ้างอิง/ 
citation อย่าง
ใดอย่างหน่ึง 
-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
น้อยกว่า 50% 

-มีอ้างอิงและ 
citation 
-มีการ
จัดรูปแบบตรง
กับข้อก าหนด
มากกว่า 50% 
แต่ไม่ถึง 80% 

-มีอ้างอิงและ 
citation 
-มีการจัดรูปแบบ
ตรงกับข้อก าหนด
เกิน 80% 

15 

คะแนนรวม 100 
คิดเป็นคะแนนช้ินงานท้ังหมด 10 คะแนน 
 

**Rubric Scale 2: เกณฑ์การให้คะแนนช้ินงานการเขียนโปรแกรม 
องค์ประกอบของ ระดับคะแนน สัดส่วน % 



-20- 

 

 

ช้ินงาน ต้องปรับปรุง  
(D) 

0-3.00 

ผ่าน (C) 
3.01-6.00 

ด ี(B) 
6.01-8.00 

ดีมาก  (A) 
8.01-10.00 

การวิเคราะห์ปัญหา 
-การระบุปัญหา 
-การระบุตัวแปร 
-การระบุกระบวนการ 
-การวิเคราะห์ผลลัพธ์ 

-ไม่มี (0) 
-มีการระบุข้อ
ใดข้อหน่ึงใน 
4 ถูกต้อง 

-มีการระบุ 2 ใน 
4 ข้อ ถูกต้อง 

-มีการระบุ 3 ใน 4 
ข้อถูกต้อง 

-มีการระบุทั้ง 
4 ข้อ และ
ถูกต้อง 

15 

การเขียนผังงาน 
-การใช้สัญลักษณ์ 
-การล าดับกระบวนการ 
-ความสมบูรณ์ของผัง
งาน 
-การใช้เคร่ืองมือ
เหมาะสม 

-ไม่มี (0) 
-มีการระบุข้อ
ใดข้อหน่ึงใน 
4 ถูกต้อง 

-มีการระบุ 2 ใน 
4 ข้อ ถูกต้อง 

-มีการระบุ 3 ใน 4 
ข้อถูกต้อง 

-มีการระบุทั้ง 
4 ข้อ และ
ถูกต้อง 

30 

การเขียนโปรแกรม 
-การก าหนด header /
การก าหนดตัวแปร  
(int, char, string, 
float)   (10) 
-การก าหนด
กระบวนการค านวณ 
(10) 
-การใช้ค าสั่ง  print(), 
scanf() / format 
code (10) 
-การใช้ control loop 
(10) 

-ไม่มี (0) 
-มีการระบุข้อ
ใดข้อหน่ึงใน 
4 ถูกต้อง 

-มีการระบุ 2 ใน 
4 ข้อ ถูกต้อง 

-มีการระบุ 3 ใน 4 
ข้อถูกต้อง 

-มีการระบุทั้ง 
4 ข้อ และ
ถูกต้อง 

40 

การแสดงผลลัพธ์ 
-รันโปรแกรมผ่าน 
-การแสดงผลผ่าน
หน้าจอ 

-ไม่แสดง
ผลลัพธ์ / 
-มีการระบุ
ค าสั่งเพื่อ
แสดงผลลัพธ์

-มีการระบุค าสั่ง
แสดงผลลัพธ์   
-ผลลัพธ์ถูกต้อง
น้อยกว่า 50% 

-มีการระบุค าสั่ง
แสดงผลลัพธ์   
-ผลลัพธ์ถูกต้อง
มากกว่า 50% แต่
ไม่เกิน 80% 

-มีการระบุ
ค าสั่งแสดง
ผลลัพธ์ 
-ผลลัพธ์
ถูกต้องเกิน 

15 
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องค์ประกอบของ
ช้ินงาน 

ระดับคะแนน สัดส่วน % 
ต้องปรับปรุง  

(D) 
0-3.00 

ผ่าน (C) 
3.01-6.00 

ด ี(B) 
6.01-8.00 

ดีมาก  (A) 
8.01-10.00 

แต่ ผลลัพธ์ไม่
แสดงออกมา  

80% 

คะแนนรวม 100 
คิดเป็นคะแนนช้ินงานท้ังหมด 10 คะแนน 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 

เอกสารประกอบการสอนวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเอกสารประกอบการท าปฏิบัติการ 
 

2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ข้อมูลเอกสารประกอบการเรียน ตัวอย่าง ในระบบ TSU Learning  

 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.1 แบบประเมินรายวิชา 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้มีการประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 

2.1 แบบประเมินผู้สอน 
2.2 ผลการสอบกลางภาค ปลายภาค ผลการสอบภาคปฏิบัติ  ผลการสอบย่อย  ผลจากการท าแบบฝึกหัด

หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.  การปรับปรุงการสอน 
3.1  อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดท า

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
4.1  กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน

รายวิชาโดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนน
ในรายวิชา 
 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 

การปรับปรุง CLOs ของรายวิชาให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  โดยทวนสอบกับการบรรลุ 
ELOs ของหลักสูตร  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ปรับปรุงรายวิชาทุกปี 

 
                         ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
                                    ลงชื่อ………………………….……………… 

(ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม) 
                       วันที่รายงาน              22 มิถุนายน 2565 

 


