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รายละเอียดของรายวิชา 
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต และคำอธิบายรายวิชา 
 0214391 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์               1(0-2-1)  

Seminar in Computer Science  
การสืบค้น การเลือกบทความวิชาการหรือบทความวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ

ระดับตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรอง การนำเสนอ และการอภิปราย
บทความ 

Searching and selecting academic or research papers in computer science; the 
papers must reach the quality of journal publication or other academic publication with 
peer reviews; presentation and discussion 

 

2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิชาบังคับ กลุ่มประเด็นทางองค์การและระบบสารสนเทศ 

 

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอน   คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• P101 อ.อาจารี นาโค               P102 อ.ไภษัชย์ แซ่จู  

• P103 อ.กฤษณ์ ทองขุนดำ P104 อ.ดร.วิสิทธ์ิ บุญชุม 

• P105 อ.ดร.คณิดา สินใหม P106 อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์ 

• P108 ผศ.อรยา ปรีชาพานิช P109 ผศ.สุดา เธียรมนตรี 

• P110 ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม P111 ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร 

• P112 ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  อาจารย์อาจารี นาโค 

 

5.  ภาคการศึกษา/ ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 / ชั้นปีที่ 3  

 

6.  สถานที่เรียน 
ห้องเรียน SC1404 (พุธ 8.00 – 9.00 น.) 
อาคารปฏิบัติการเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พทัลุง 

 

7.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สดุ 
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1.1 ความรู้ความเข้าใจ 

• เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการและขั้นตอนการศึกษาหัวข้อเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
• เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
• เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้การนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านวิทยาการ  

คอมพิวเตอร์ให้ผู้อื่นเข้าใจในการนำเสนอ 
• เพื่อให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและอาจารย์  

ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในหัวข้อเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
1.2 เจตคติ  

• เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง และแนวโน้มทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มีทักษะการ 
เรียนรู้และการนำเสนอ รวมทั้งสามารถนำวามรู้ที่ได้ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไปได้  

1.3 ทักษะปฏิบัติ  

• สามารถอภิปรายและมีทักษะการนำเสนอต่อสาธารณะชนได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

รายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นรายวิชาที่ฝึกให้นิสิตสืบค้นบทความวิชาการหรือบทความ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์เรียบเรียงและนำเสนอด้วยความคิดรวบยอดของตนเอง โดย
นิสิตจะต้องนำเสนอความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบเป็นระยะ ๆ 
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หมวดที่  3  ลักษณะการดำเนินการ 
 
1.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การฝึกงาน

ภาคสนาม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

- ตามความต้องการของนิสิต 30 ช่ัวโมง - 
  
2.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

นิสิตสามารถและอาจารย์ผู้สอนกำหนดช่ัวโมงการให้คำให้คำปรึกษาร่วมกัน 
นิสิตสามารถติดต่อผู้ประสานงานรายวิชาในวันพฤหัสบดี 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช่องทางการติดต่อทาง TSU Learning, Facebook กลุ่ม seminarCS_62 
หรือ อีเมลล์ ajaree@tsu.ac.th 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ   
  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

                             

 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 1. อาจารย์ผู้ประสานงานประชุม

นิสิตเพื่อนำเสนอข้อกำหนดของ
รายวิชา โดยมุ่งเน้นประด็นความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และการเคารพ
กฎระเบียบที่ตกลงร่วมกันกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา 
1. อาจารย์ผู้ประสานงานและ
อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง 
2. อาจารย์ที่ปรึกษากำหนดวันให้
นิสิตนำเสนอความก้าวหน้าของ
เนื้อหาที่สนใจ 

1. ความรับผิดชอบ และ
การตรงต่อเวลาในการ
นำเสนอความก้าวหน้า 
2. พฤติกรรมในระหว่าง
เรียน 
3. พฤติกรรมและความ
รับผิดชอบตามข้อกำหนด
ของรายวิชา 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามในการ
ทำงานเป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ด้านความรู ้   
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. นิสิตศึกษาบทความทางวิชาการ 
โดยเลือกเนื้อหาที่ทันสมัย เป็น
เนื้อหาที่นิสิตมีพื้นฐานในสาขาที่
เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจทฤษฎีของ
บทความวิชาการที่เลือก และได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. การนำเสนอความก้าว 
หน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. การสอบการนำเสนอ
สัมมนา โดยวัดจากความ
เข้าใจในเนื้อหา และการ
ตอบคำถาม 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และอธิบาย
ความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 2. นิสิตศึกษาด้วยตนเองแล้วนำเสนอ
ความเข้าใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
3. นิสิตสืบค้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนประเด็นที่สำคัญใน
บทความวิชาการที่เลือก 

3. ความทันสมัย ความ
น่าสนใจ และความยาก-ง่าย
ของเนื้อหา 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
บำรุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด 

 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพื่อการ
นำไปประยุกต์ 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์เล็งเห็นการเปล่ียน 
แปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกต์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน
ได้จริง 

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอรก์ับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

อย่างเป็นระบบ 
1. นิสิตสืบค้นศึกษาบทความทาง
วิชาการ โดยเลือกเนื้อหาที่ทันสมัย 
เป็นเนื้อหาที่นิสิตมีพื้นฐานในสาขาที่
เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจทฤษฎีของ
บทความวิชาการที่เลือก และได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. นิสิตศึกษาด้วยตนเองแล้วนำเสนอ
ความเข้าใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
3. นิสิตสามารถสืบค้นทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนประเด็นที่
สำคัญในบทความวิชาการที่เลือก 

1. การนำเสนอความก้าว 
หน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. การสอบการนำเสนอ
หัวข้อ และเนื้อหาสัมมนา 
โดยวัดจากความเข้าใจใน
เนื้อหา และการตอบคำถาม 
3. ความทันสมัย ความ
น่าสนใจ และความยาก-ง่าย
ของเนื้อหา 

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอรไ์ด้อย่าง
เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลาย

โดยใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1. กำหนดปฏิทินการสอบสัมมนา 
เพื่อให้นิสิตกำหนดช่วงเวลาในการ
ทำความเข้าใจกับบทความ 
2. กำหนดให้นิสิตนำเสนอ
ความก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. กำหนดวันสอบเนื้อหาสัมมนากับ
กรรมการโดยประเมินแบบเกณฑ ์

1. การนำเสนอความ 
ก้าวหน้ากับอาจารย์ที่
ปรึกษา 
2. การสอบสัมมนา 
ประกอบด้วย ส่ือการ
นำเสนอ วิธีการนำเสนอ  
บุคลิกภาพ การตอบคำถาม 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มี

อยู่ในปัจจุบันในการทำงานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ์

1. กำหนดปฏิทินการสอบสัมมนา 
เพื่อให้นิสิตกำหนดช่วงเวลาในการ
ทำความเข้าใจกับบทความ 
2. กำหนดให้นิสิตนำเสนอ
ความก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. การสอบสัมมนา
ประกอบ ด้วย ส่ือการ
นำเสนอ วิธีการนำเสนอ  
บุคลิกภาพ การตอบคำถาม 
2. รายงานสัมมนา 

 5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ 
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

 5.3 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 
ส่ือการนำเสนออย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
ส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
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ตารางการถา่ยทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่รายวิชา 

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

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
 1. สามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐานทาง

วิทยาการคอมพิวเตอรไ์ด ้
อธิบายทฤษฎีพื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์ซึ่ง
จะถูกนำไปใข้เป็นทฤษฎีในการอ้างอิงในหัวข้อ ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในงานวิจัยที่นิสิตสนใจ 

 2. สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดย
ใช้วิธีการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกต้อง 

วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหาวิจัย และแนวทางการ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์  

 3. สามารถใช้ทักษะ เทคนิคปัจจุบัน 
และเครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ปัญหา
ทางคอมพิวเตอร ์

ใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint ในการนำเสนอ
เนื้อความที่ได้จากการศึกษาบทความ 

 4. สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศที่ถูกต้องตาม
ความต้องการ 

 

 5. สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
อย่างสร้างสรรค์ จากการประยุกต์
เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และ
วิชาชีพ ไม่คัดลอกงานผู้อื่น และมีการ
อ้างอิงแหล่งที่มา 

นำเสนอบทความที่ศึกษาโดยมีการอ้างอิงประโยค
ข้อความ ตาราง หรือรูปภาพ 

 7. สามารถทำงานเป็นทีมและเป็น
เครือข่าย มีความรับผิดชอบ ในการ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

รับผิดชอบในการศึกษาบทความ และนำเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางเวลาที่กำหนด  

 8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ปรับตัวเข้ากับแนวโน้ม
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทความ
ที่เลือก  
สามารถสรุปประเด็นและอภิปรายความสำคัญของ
เทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในโลกดิจิทัล 
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
 9. สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษา อังกฤษ ในรูปแบบการพูดและ
การเขียน และสามารถถ่ายทอดความรู้
ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

นำเสนอบทความที่ศึกษาต่อกรรมการสอบด้วยภาพนิ่ง
ภาษาไทย และการบรรยาย 

 10. สามารถประยุกต์วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางด้าน
การคำนวณ 
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อ
ที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

1 แนะนำรายวิชา 
- รูปแบบการเรียนการสอน 

ข้อกำหนดของรายวิชา  
วิธีการประเมิน  

- ส่วนประกอบชองการเขียน
บทความวิชาการและ
บทความวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

- 2 - บรรยายและอภิปราย โดยใช้ 
มคอ.3 ของรายวิชา 

- เชิญอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเขียนบทความ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ แนะนำ
โครงสร้างของบทความให้
นิสิตรับทราบ 

ผู้ประสานงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2-3 การกำหนดหัวข้อสัมมนา - 4 - นิ สิ ต สื บ ค้ น แ ละ คั ด เลื อ ก
บทความที่สนใจ  

- อภิปรายเนื้อหาสัมมนา 
- ส่งช่ือหัวข้อและแนวคิดของ

สั ม ม น า  พ ร้ อ ม บ ท ค วาม
ต้นฉบับ (seminar-1) 

อาจารย์ 
ผู้สอน 

4 การนำเสนอหัวข้อสัมมนา 
(4 ธันวาคม 2562) 

- 2 - นำเสนอแนวคิดโดยสรุปของ
สัมมนา (5 นาที) 

- ประกาศรายช่ือหัวข้อสัมมนา 

ผู้ประสานงาน 

5-8 การนำเสนอความก้าวหน้าของ
โครงงาน 

 8 - นำเสนอความก้าวหน้าของ
หัวข้อสัมมนา 

อาจารย์ 
ผู้สอน 

9-12 การจัดทำรายงานสัมมนา 
 

 8 - ช้ีแจงรูปแบบการทำรายงาน 
- จัดทำรายงานสัมมนาตาม

รูปแบบที่กำหนด  

ผู้ประสานงาน 
 

13 การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
นำเสนอ 

 2 - จัดทำภาพนิ่งการนำเสนอ
ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์
ผู้สอน 

- ส่งรายงานสัมมนา 

อาจารย์ 
ผู้สอน 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อ

ที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
14 อภิปรายหัวข้อสัมมนา  

- นำเสนอผลการศึกษา  
- ประเด็นที่ไดร้ับจากการศึกษา 

 2 - นำเสนอต่อกรรมการสอบ 
และผู้สนใจ 

- อภิปรายและตอบคำถาม 

กรรมการสอบ 

15-16 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  4 - แก้ไขระบบและรายงานตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ
สอบ 

- ส่งรายงานเพื่อตรวจรูปแบบ
รายงาน 

ผู้ประสานงาน 

 สอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10 
สอบปลายภาคตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

รวม - 30 ไม่นับสัปดาห์สอบกลางภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ลำดับ ผลการเรียนรู ้ วิธีประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 3.2, 4.5 ความน่าสนใจ ความทันสมัย ความยาก
ของเนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้อง  

14 10% 

2 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.2, 4.1, 4.5 

ความเข้าใจในเนื้อหา การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม  

ตลอดภาค
เรียน 

10% 

3 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.2, 4.1, 4.5 

ความสม่ำเสมอและผลสัมฤทธ์ิของการ
รายงานความก้าวหน้า  

ตลอดภาค
เรียน 

20% 

4 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1 รายงานสัมมนา (ก่อนนำเสนอ 10% 
หลังนำเสนอ 5% ) 

14, 16 15% 

6 1.6, 2.2, 2.5, 3.2, 4.1, 
5.3, 5.4 

การนำสนอ ส่ือการนำเสนอ และความ
เข้าใจในเนื้อหา 

14 30% 

7 2.2, 2.5, 3.2, 4.1, 5.3, 
5.4 

การตอบคำถาม 14 10% 

8 1.2, 1.4 ความรับผิดชอบในการส่งงาน และการ
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
เรียน 

5% 

รวม 100 % 
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เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
80.00 – 100.00   ได้เกรด  A   
74.00 – 79.99       ได้เกรด  B+    
68.00 – 73.99       ได้เกรด  B         
61.00 – 67.99       ได้เกรด  C+ 
53.00 – 60.99       ได้เกรด  C         

47.00 – 52.99       ได้เกรด  D+ 
41.00 – 46.99       ได้เกรด  D        

                                              0.00 – 40.99       ได้เกรด  F 



 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการสอน 

1.1 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1.2 คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

 
2. เว็บไซต์ประกอบ 

2.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
 
 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

การประเมินตนเองของนิสิต 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดให้มีการประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา รวมถึงการประเมินจากการสังเกตโดยผู้สอน  และจากผล
การสอบของนิสิต 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 

อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

4.1  อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันพิจารณา มคอ.3 ของรายวิชา 
4.2  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทำแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของการสอนโดยนิสิต 
4.3  คณะอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบ ทำหน้าที่ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
4.4  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชาทำหน้าที่ทวนสอบผลการเรียน   
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5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแผนการสอนและประสิทธิผลของการสอน 
 
 
 

 
    (อาจารย์อาจารี  นาโค) 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
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กำหนดการของรายวิชา 

 
กิจกรรมที่ วันที่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

1 11-15 พ.ย. 2562 
(พุธที่ 13 พ.ย. 2562) 

- ช้ีแจงรายละเอียดรายวิชา ขั้นตอนการ
ทำสัมมนา  

- อบรมเทคนิคการสืบค้นบทความทาง
วิชาการขั้นสูง  

ผู้ประสานงาน 
 

2 18-29 พ.ย. 2562 
 
 
 
 

29 พ.ย. 2562 

- พบอาจารย์ผู้สอน 

- สืบค้นบทความวิชาการ 

- กำหนดหัวข้อสัมมนาที่สนใจ  

- จัดทำแบบเสนอแนวคิดโดยสรุปของ
หัวข้อสัมมนาที่เลือก 

- ส่งเอกสารเสนอแนวคิดโดยสรุป  
**ข้อกำหนดหัวข้อสัมมนา แสดงในอ้างอิง 1 

นิสิตและอาจารย์ผู้สอน 

3 พุธที่ 4 ธ.ค. 2562 - นำเสนอแนวคิดโดยสรุปของหัวข้อ
สัมมนาแก่กรรมการ 

นิสิต 

4 ศุกร์ 6 ธ.ค. 2562 - ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อสัมมนา  ผู้ประสานงาน 

5 6 – 31 ธันวาคม 2562 - ศึกษาค้นคว้าหัวข้อสัมมนา และพบ
อาจารย์ผู้สอนตามเวลาที่กำหนด  

 

6 พุธที่ 18 มกราคม 2563 - ช้ีแจงรูปแบบการทำรายงานสัมมนา 
และเทคนิคการนำเสนอ 

อาจารย์ผู้ประสานงาน 

7 1 – 31 มกราคม 2563 - จัดทำรายงาน และพบอาจารย์ผู้สอน
ตามเวลาที่กำหนด   

นิสิต 

8 1 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 - เตรียมความพร้อมในการสอบนำเสนอ
สัมมนา 

นิสิตและอาจารย์ผู้สอน 

9 พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 - ช้ีแจงรูปแบบการจัดสัมมนา 

- จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์การนำเสนอ
สัมมนา 

อาจารย์ผู้ประสานงาน 
นิสิต 
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กิจกรรมที่ วันที่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
10 ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - ส่งเอกสารรายงานรูปเล่มฉบับร่างแก่ 

กรรมการสอบ  

- ส่งเอกสารประกอบการนำเสนอสัมมนา 
ให้กรรมการสอบ (เวลา 12.00 น.) 

นิสิต 

11 พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 - นำเสนอสัมมนา นิสิต ผู้สนใจ และ
กรรมการสอบ 

12 13 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 

28 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 16.00 น 

- ปรับแก้ไขเล่มรายงานตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ผู้สอน 

- Upload ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์แก่ 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (วัน
สุดท้าย.) 

นิสิต 

 
** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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