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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัส ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา 
    0214391  สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 

Seminar in Computer Science 
การสืบค้น การเลือกบทความวิชาการหรือบทความวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มี

คุณภาพระดับตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง การน าเสนอ และ
การอภิปรายบทความ 

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 ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม  

 P102 อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์ 

 P103 อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาล  

 P104 อ.กฤษณ์ ทองขุนดา 

 P105 อ.อาจารี นาโค  

 P106 ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร 

 P107 ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม  

 P108 อ.ดร.คณิดา สินใหม 

 P109 ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร ์
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565 / ชั้นปีที่ 3 
6. สถานที่เรียน 

ห้อง SC2226/สอนออนไลน์ผ่านห้องประชุม WebEx 
7. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
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หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 จุดมุ่งหมายของรายวิชา /ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Courses Learning Outcome :CLOs) ที่
สอดคล้องกับ Programme Learning Outcome, PLOs และ Curriculum Mapping (ซึ่งตรงกับ มคอ.2) 
CLO 1: อธิบายทฤษฎีพ้ืนฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกน าไปใช้เป็นทฤษฎีในการอ้างอิงในหัวข้อ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยที่นิสิตสนใจ (ELO1) 
CLO 2: วิเคราะห์ความส าคัญของปัญหาวิจัย และแนวทางการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ 
(ELO2) 
CLO 3: เลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการน าเสนอเนื้อหาสัมมนา (ELO3) 
CLO 4: น าเสนอบทความที่ศึกษาโดยมีการอ้างอิงประโยคข้อความ ตาราง หรือรูปภาพ (ELO6) 
CLO 5: รับผิดชอบในการศึกษาบทความ และน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางเวลาที่กาหนด (ELO7) 
CLO 6: ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทความที่เลือก สามารถสรุปประเด็นและอภิปราย
ความส าคัญของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัล (ELO8) 
CLO 7: น าเสนอบทความที่ศึกษาต่อกรรมการสอบด้วยภาพนิ่งภาษาไทย และการบรรยาย (ELO9) 
 
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

รายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นรายวิชาที่ฝึกให้นิสิตสืบค้นบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียบเรียงและน าเสนอด้วยความคิดรวบยอดของ
ตนเอง โดยนิสิตจะต้องน าเสนอความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบเป็นระยะ ๆ 

2.1 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงรายวิชา 
- ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยให้นิสิตนาเสนอในรูปของโปสเตอร์ร่วมด้วย 
 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะการด าเนินการ 
1.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

 สอนเสริมตามลักษณะ การเรียนรู้ของนิสิต  30 ชั่วโมง  
  
2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ   
  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 
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 

                             

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 1. อาจารย์ผู้ประสานงานประชุม

นิสิตเพื่อน าเสนอข้อก าหนดของ
รายวิชา โดยมุ่งเน้นประด็นความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และการเคารพ
กฎระเบียบที่ตกลงร่วมกันกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา 
2. อาจารย์ผู้ประสานงานและ
อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดวันให้
นิสิตน าเสนอความก้าวหน้าของ
เน้ือหาที่สนใจ 

1. ความรับผิดชอบ และ
การตรงต่อเวลาในการ
น าเสนอความก้าวหน้า 
2. พฤติกรรมในระหว่าง
เรียน 
3. พฤติกรรมและความ
รับผิดชอบตามข้อก าหนด
ของรายวิชา 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการ
ท างานเป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับตา่ง ๆ  
ขององค์กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. นิสิตศึกษาบทความทางวิชาการ 
โดยเลือกเน้ือหาที่ทันสมัย เป็น
เน้ือหาที่นิสิตมีพื้นฐานในสาขาที่
เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจทฤษฎีของ
บทความวิชาการที่เลือก และได้รับ

1. การน าเสนอความก้าว 
หน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. การสอบการน าเสนอ
สัมมนา โดยวัดจากความ
เข้าใจในเน้ือหา และการ

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และอธิบาย
ความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. นิสิตศึกษาด้วยตนเองแล้วน าเสนอ
ความเข้าใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
3. นิสิตสืบค้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนประเด็นที่ส าคัญใน
บทความวิชาการที่เลือก 

ตอบค าถาม 
3. ความทันสมัย ความ
น่าสนใจ และความยาก-ง่าย
ของเน้ือหา 

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

 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพื่อการ
น าไปประยุกต์ 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยน 
แปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกต์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน
ได้จริง 

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

อย่างเป็นระบบ 
1. นิสิตสืบค้นศึกษาบทความทาง
วิชาการ โดยเลือกเน้ือหาที่ทันสมัย 
เป็นเน้ือหาที่นิสิตมีพื้นฐานในสาขาที่
เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจทฤษฎีของ
บทความวิชาการที่เลือก และได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. นิสิตศึกษาด้วยตนเองแล้วน าเสนอ
ความเข้าใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
3. นิสิตสามารถสืบค้นทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนประเด็นที่

1. การน าเสนอความก้าว 
หน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. การสอบการน าเสนอ
หัวข้อ และเน้ือหาสัมมนา 
โดยวัดจากความเข้าใจใน
เน้ือหา และการตอบค าถาม 
3. ความทันสมัย ความ
น่าสนใจ และความยาก-ง่าย
ของเน้ือหา 

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ส าคัญในบทความวิชาการที่เลือก 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย

โดยใช้ภาษาไทยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
1. ก าหนดปฏิทินการสอบสัมมนา 
เพื่อให้นิสิตก าหนดช่วงเวลาในการ
ท าความเข้าใจกับบทความ 
2. ก าหนดให้นิสิตน าเสนอ
ความก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ก าหนดวันสอบเน้ือหาสัมมนากับ
กรรมการโดยประเมินแบบเกณฑ์ 

1. การน าเสนอความ 
ก้าวหน้ากับอาจารย์ที่
ปรึกษา 
2. การน าเสนอภาค
โปสเตอร์ 
3. การสอบสัมมนา 
ประกอบด้วย สื่อการ
น าเสนอ วิธีการน าเสนอ  
บุคลิกภาพ การตอบค าถาม 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ตา่ง 
ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มี

อยู่ในปัจจุบันในการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

1. ก าหนดปฏิทินการสอบสัมมนา 
และการน าเสนอโปสเตอร์ เพื่อให้
นิสิตก าหนดช่วงเวลาในการท าความ
เข้าใจกับบทความ 
2. ก าหนดให้นิสิตน าเสนอ
ความก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. การสอบสัมมนา
ประกอบด้วย สื่อการ
น าเสนอ วิธีการน าเสนอ  
บุคลิกภาพ การตอบค าถาม 
2. รายงานสัมมนา 
3. การน าเสนอภาค

โปสเตอร์ 

 5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ 
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาทีเ่กี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 
สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
   

ตารางการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่รายวชิา  

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

 
ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs วิธีการสอน/การประเมิน 
 1. สามารถอธิบายทฤษฎี

พ้ืนฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้ 

CLO 1: อธิบายทฤษฎพ้ืีนฐานทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกน าไปใข้เปน็
ทฤษฎีในการอ้างอิงในหวัข้อ ทฤษฎทีี่
เกี่ยวข้องในงานวิจยัทีน่ิสติสนใจ 

วิธีการสอน 

- นิสิตสืบค้นเนือ้หาทีส่นใจ ศึกษา
ค้นคว้าทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง อภิปรายบ
ร่วมกับอาจารยท์ี่ปรึกษาสมัมนา 

วิธีการประเมิน 

- การน าเสนอความก้าวหนา้ 
- การสอบน าเสนอสัมมนา 

 2. สามารถวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

CLO 2: วิเคราะห์ความส าคัญของปญัหา
วิจัย และแนวทางการแกป้ัญหาด้วย
กระบวนการทางคอมพิวเตอร์  

วิธีการสอน 

- นิสิตวิเคราะห์ส่วนประกอบของ
บทความวิจัย ศึกษาแนวทางการ
แก้ปัญหาจากบทความ วิคราะห์
ประโยชน์ที่ได้รับ และการน าไปใช้
กับโจทย์ปัญหาอื่น ๆ  น าเสนอ
ความก้าวหน้ากับอาจารยท์ี่ปรึกษา
สัมมนา 

วิธีการประเมิน 

- การน าเสนอความก้าวหนา้ 

- การสอบปากเปลา่ 
 3. สามารถใช้ทักษะ เทคนคิ

ปัจจุบัน และเครื่องมือที่จ าเป็น
ในการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ 

CLO 3: เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
น าเสนอเนือ้หาสัมมนา 

วิธีการสอน 

- นิสิตศึกษาค้นคว้าบทความที่เลอืก
สรุปประเด็น น าเสนอผลการศึกษา 

วิธีการประเมิน 

- การน าเสนอความก้าวหนา้ 

- การสอบน าเสนอสัมมนา 
 4. สามารถออกแบบระบบคอม 

พิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่
ถูกต้องตามความต้องการ 
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs วิธีการสอน/การประเมิน 
 5. สามารถพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศทีมี่ประสิทธิภาพ
อย่างสร้างสรรค์ จากการ
ประยุกต์เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

  

 6. มีจรรยาบรรณเชงิวิชาการ 
และวิชาชีพ ไม่คัดลอกงานผู้อืน่ 
และมีการอ้างอิงแหล่งทีม่า 

CLO 4: น าเสนอบทความที่ศึกษาโดยมี
การอ้างอิงประโยคข้อความ ตาราง หรือ
รูปภาพ 

วิธีการสอน 

- นิสิตน าเสนอบทความสัมมนาที่
ศึกษาในรูปแบบของการน าเสนอ
ปากเปล่า และการน าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

วิธีการประเมิน 

- การน าเสนอปากเปล่า 
- การน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

 7. สามารถท างานเปน็ทีมและ
เป็นเครือข่าย มีความ
รับผิดชอบ ในการท างานให้
บรรลุเป้าหมาย 

CLO 5: รับผิดชอบในการศึกษาบทความ 
และน าเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษาตาม
ตารางเวลาที่ก าหนด  

วิธีการสอน 

- นิสิตน าเสนอเนือ้หาบทความสัมมนา
กับอาจารย์ทีป่รกึษาสัมมนา 

วิธีการประเมิน 

- การน าเสนอความก้าวหนา้ตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด 

 8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ปรับตัวเข้า
กับแนวโน้มเทคโนโลยใีนยุค
ดิจิทัล 

CLO 6: ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับบทความที่เลือก  
สามารถสรุปประเด็นและอภิปราย
ความส าคัญของเทคโนโลยีทีเ่กิดขึ้นในโลก
ดิจิทัล 
 

วิธีการสอน 

- นิสิตสืบค้นบทความทีมี่เนือ้หา
สัมพันธ์กับบทความหลกั ศึกษาท า
ความเข้าใจเนื้อหา สรุปเนื้อหาให้
เป็นบทความของตนเอง อภิปราย
ร่วมกับอาจารยท์ี่ปรึกษาสมัมนา  

วิธีการประเมิน 

- การน าเสนอความก้าวหนา้ 
 9. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย

และภาษา อังกฤษ ในรูปแบบ
การพูดและการเขยีน และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ด้วย
วิธีการและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

CLO 7: น าเสนอบทความที่ศึกษาต่อ
กรรมการสอบด้วยภาพนิง่ภาษาไทย และ
การบรรยาย 

วิธีการสอน 

- นิสิตศึกษาท าความเขา้ใจกับเนื้อหา 
อภิปรายร่วมกับอาจารย์ทีป่รกึษา
สัมมนา และน าเสนอ 

วิธีการประเมิน 

- การสอบน าเสนอสัมมนา 

- การน าเสนอภาคโปสเตอร์ 
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs วิธีการสอน/การประเมิน 
 10. สามารถประยุกต์วิธีการ

ทางคณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาทางด้านการค านวณ 

  

 
หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด CLO 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การสอน  

ส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
1 แนะน ารายวิชา 

- รูปแบบการเรียนการสอน 
ข้อก าหนดของรายวชิา  วิธีการ
ประเมิน  

- ส่วนประกอบของการเขียน
บทความวิชาการและบทความ
วิจัยทางคอมพิวเตอรแ์ละ
สารสนเทศ 

1 - 2 - บรรยายและอภปิราย โดยใช้ 
มคอ.3 ของรายวิชา 

- เชิญอาจารย์ทีท่รงคุณวุฒดิ้าน
การเขียนบทความทางด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
แนะน าโครงสร้างของบทความ
ให้นิสิตรับทราบ 

ผู้ประสานงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 -  ฐ า น ข้ อ มู ล วิ ช า ก า ร ด้ า น
วิทยาการคอมพิวเตอร์   

- เครื่องมือในการสืบค้น 
- ระบบ อ้างอิ งแล ะเครื่ องมื อ

จัดการเอกสารอ้างอิง 

3,4,6  2 - บ ร ร ย า ย โด ย อ า จ า ร ย์ ที่
ทรงคุณวุฒิด้านการเขียนและ
การ ตีพิ มพ์ ผล งา นวิ ชา กา ร
ทา งด้ าน คอ มพิ วเ ตอ ร์แ ล ะ
สารสนเทศ  

- ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือ 

ผู้ประสานงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 การก าหนดหัวข้อสัมมนา 2, 5, 6 - 4 - นิสิตสืบค้นและคัดเลือกบทความที่
สนใจ  

- อภิปรายเนื้อหาสัมมนา 
- ส่งชื่อ หัว ข้อ แล ะแ นว คิดขอ ง

สัมมนา พร้อมบทความต้นฉบับ 
(seminar-1) 

อาจารย์ 
ผู้สอน 

4 การน าเสนอหัวข้อสัมมนา 
 

2, 5 - 2 - น า เสนอแนวคิดโดยสรุปขอ ง
สัมมนา (5 นาที) 

- ประกาศรายชื่อหัวข้อสัมมนา 

ผู้ประสานงาน 

5-8 การน าเสนอความก้าวหนา้ของ
โครงงาน 

1, 2, 5, 
6, 7 

- 8 - น าเสนอความก้าวหนา้ของหัวขอ้
สัมมนา 

อาจารย์ 
ผู้สอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด CLO 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การสอน  

ส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
9-11 การจัดท ารายงานสัมมนา เป็น

ภาษาไทย 
 

1, 2, 4, 
5, 6 

- 8 - ชี้แจงรูปแบบการท ารายงาน 
- จัดท ารายงานสัมมนาตามรูปแบบ

ที่ก าหนด  

ผู้ประสานงาน 
 

12-13 การน าเสนอผลงานวชิาการเป็น
ภาษาอังกฤษ 

- รูปแบบการน าเสนอ
ผลงาน 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

-  

2, 3, 4, 
6, 7 

  - บรรยายหลักการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

- การแนะน ารูปแบบประโยค
ส าหรับการน าเสนอ 

- การฝึกทักษะการน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ผู้ประสานงาน
อาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

14 การเตรียมความพรอ้มเพ่ือการ
น าเสนอเปน็ภาษาอังกฤษ 

2, 3, 4, 
6, 7 

- 2 - จัดท าภาพนิง่การน าเสนอภายใต้
ค าแนะน าของอาจารยผ์ู้สอน 

- ส่งรายงานสัมมนา 

อาจารย์ 
ผู้สอน 

15 อภิปรายหัวขอ้สัมมนา  
- น าเสนอผลการศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ  
- ประเด็นที่ได้รับจากการศึกษา 

1, 3, 4, 
5, 7 

- 2 - น าเสนอต่อกรรมการสอบ และ
ผู้สนใจ 

- อภิปรายและตอบค าถาม 

กรรมการสอบ 

  สอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 9 
สอบปลายภาคตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

รวม  - 30 ไม่นับสัปดาห์สอบกลางภาค 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ CLO วิธีประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 3.2, 4.5 2, 6 ความน่าสนใจ ความทันสมัย ความยากของ
เนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้อง  

14 5% 

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

2, 6, 7 ความเข้าใจในเนือ้หา การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  ตลอดภาค
เรียน 

10% 

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

2, 3, 5, 
7 

ความสม่ าเสมอและผลสัมฤทธิ์ของการรายงาน
ความก้าวหน้า  

ตลอดภาค
เรียน 

20% 

4 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 
4.1 

2, 4 รายงานสัมมนา (ก่อนน าเสนอ 10% หลัง
น าเสนอ 5% ) 

14, 16 15% 

6 1.6, 2.2, 2.5, 3.2, 1, 2, 3, การน าสนอ สื่อการน าเสนอ และความเข้าใจใน 14 35% 
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4.1, 5.3, 5.4 4, 7 เนื้อหา  
7 2.2, 2.5, 3.2, 4.1, 

5.3, 5.4 
2, 6, 7 การตอบค าถาม 14 10% 

8 1.2, 1.4 5, 6 ความรับผิดชอบในการส่งงาน และการมีส่ วน
ร่วมในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
เรียน 

5% 

รวม 100 % 

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                          57.00 – 52.99        ได้เกรด  D+ 
          41.00 – 46.99           ได้เกรด  D                            0.00 – 40.99           ได้เกรด  F 



 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการสอน 

1.1 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1.2 คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

 
2. เว็บไซต์ประกอบ 

2.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยทกัษิณ   
 
 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

การประเมินตนเองของนิสิต 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้มีการประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา รวมถึงการประเมินจากการสังเกตโดยผู้สอน  และจากผล
การสอบของนิสิต 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 

อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

4.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณา มคอ.3 ของรายวิชา 
4.2  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท าแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการสอนโดยนิสิต  
4.3  คณะอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบ ท าหน้าที่ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
4.4  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชาท าหน้าที่ทวนสอบผลการเรียน   
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1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชานี้จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนทาง 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยแบบประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน และประเมินนิสิตผู้เรียน 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนจากผลการประเมินผู้สอน ผลการเรียนของนิสิตและการ
ทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 

อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดย 
ประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนใน
รายวิชา 

 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 
 
 
 

................................................... 
(อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์) 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

21 พฤศจิกายน 2565 
 


