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สารบัญ 

 

หมวด                   หน'า 

 
หมวดที่  1  ข+อมูลทั่วไป 3 
หมวดที่  2  จุดมุ5งหมายและวัตถุประสงค@ 4 
หมวดที่  3  ลักษณะการดำเนินการ 4 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู+ของนิสิต 5 
หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 12 
หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 13 
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หมวดท่ี  1  ข'อมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัส ช่ือรายวิชา จำนวนหน=วยกิต และคำอธิบายรายวิชา   

0214492 เตรียมความพร'อมในการฝMกประสบการณOวิชาชีพ    1(1-2-0) 

 Pre-professional experiences 

 แนวคิดของการฝ2กประสบการณ8วิชาชีพ การเตรียมตัวเองใหCมีทักษะการทำงานดCานตGาง ๆ 

เชGน การเขียนเรซูเมG การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขCารับการสัมภาษณ8งาน การพัฒนาทักษะใน

การส่ือสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปRนทีม วัฒนธรรมองค8กร เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ  

ขCอควรปฏิบัติในระหวGางการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

 Concepts of professional experiences; self-preparation for working skills such 

as resume writing, choosing the enterprise, job interview technique; personality 

development, communication skills and teamwork; organizational culture; technical 

report writing and presentation of best practices during the operation; and a safety in 

the workplace 

  

2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

þ  วิชาเฉพาะดCาน หมวดวิชาประสบการณ8วิชาชีพ 

 

3.  อาจารยOผู'รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยOผู'สอน 

อาจารย8ผูCรับผิดชอบรายวิชา อาจารย8อาจารี นาโค 

อาจารย8ผูCสอนรายวิชา  อาจารย8อาจารี นาโค 

 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปjท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปzท่ี 4  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร8 

 

6.  สถานท่ีเรียน 

IT302 มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 

 

7.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล=าสุด 

12 กรกฎาคม 2563  
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หมวดท่ี  2  จุดมุ=งหมายและวัตถุประสงคO 

 

1.  จุดมุ=งหมายของรายวิชา  

รายวิชาน้ีจัดทำข้ึนเพ่ือใหCนิสิตมีทักษะสำคัญดังน้ี 

• สามารถเลือกสถานประกอบการเพ่ือฝ2กงาน หรือสหกิจศึกษา ท่ีตรงกับความตCองการในการฝ2ก

ประสบการณ8วิชาชีพของตนเองไดC 

• มีบุคลิกภาพ มารยาทในสังคม มนุษย8สัมพันธ8 รูCจักกาลเทศะ มีความม่ันใจในตนเอง 

• สามารถเก็บขCอมูล วิเคราะห8ขCอมูล เขียนรายงานและนำเสนอไดC 

• มีทักษะในการส่ือสารท้ังการพูดและการเขียน 

• มีความรูCพ้ืนฐานในศึกษาสGวนประกอบดGาง ๆ ในสถานประกอบการ 

• มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

 

2.  วัตถุประสงคOของการปรับปรุงรายวิชา 

     เปRนวิชาท่ีพัฒนาข้ึนใหมG เพ่ือเปRนการเตรียมความพรCอมใหCนิสิตกGอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝ2ก

ประสบการณ8วิชาชีพ รวมท้ังเปRนการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพใหCแกGนิสิต 

 

หมวดท่ี  3  ลักษณะการดำเนินการ 

  

1.  จำนวนช่ัวโมงท่ีใช'ต=อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝMกปฏิบัติ/การ

ฝMกงานภาคสนาม 
การศึกษาด'วยตนเอง 

15 ช่ัวโมง - 30 ช่ัวโมง - 

 ภาคการศึกษาคิดเปRนไมGนCอยกวGา 15 สัปดาห8 

 

2.  จำนวนช่ัวโมงต=อสัปดาหOท่ี และช=องทางในการให'คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก=นิสิตเปqนรายบุคคล 

นิสิตสามารถปรึกษาไดCในวันเวลาท่ีจัดสรรไวCเปRนช่ัวโมงวGางสัปดาห8ละ 2 ช่ัวโมง  

           ปรึกษาผGานทางระบบ TSU MOOC, Facebook “0214492_63” 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู'ของนิสิต 

 

1. แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ   

  

 
 
 

ผลการเรียนรู+ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม 

� 1.1 ตระหนักในคณุธรรม จริยธรรม 1. ปฏิบัติตนเปVนแบบอย5าง โดยการเข+า

สอนและเลิกสอนตรงเวลา 

2. ร5วมกับผู+เรียนกำหนด กติกาของการ

เรียนรายวิชา เพื่อถือปฏิบัต ิ

3. สอดแทรกความมีวนิัย ความ

รับผิดชอบระหว5างการเรียนการสอน 

4. มอบหมายงานให+ผู+เรียนฝZกปฏิบัติ

ตามหัวข+อและจัดส5งในเวลาที่กำหนด 

1. ความสม่ำเสมอในการเข+าชั้นเรียน  

2. ความสม่ำเสมอและความตรงต5อเวลา

ในการส5งงาน 

3. การสังเกตพฤติกรรมการมีส5วนร5วม

ของผู+เรียนในระหว5างเรียน 

 

� 1.2 มีวินัย ตรงต5อเวลา และความ

รับผิดชอบต5อตนเองและสังคม 

� 1.3 มีภาวะความเปVนผู+นำและผู+ตามในการ

ทำงานเปVนทีม 

 1.4 เคารพสิทธแิละรับฟ_งความคิดเห็นของ

ผู+อื่น 

� 1.5 เคารพกฎระเบียบและข+อบังคับต5าง ๆ 

ขององค@กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห@ผลกระทบจากการ

ใช+คอมพิวเตอร@ต5อบุคคล องค@กร และ

สังคม 

� 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

2. ด+านความรู+   

 2.1 มีความรู+และความเข+าใจเกี่ยวกับ

หลกัการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา

สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร@ 

1. บรรยายความรู+ตามเนื้อหาของ

รายวิชา เพื่อพัฒนาทกัษะและ

บคุลิกภาพของนสิิต 

2. ให+ผู+เรียนตอบคำถามในรูปแบบเชงิ

อธิบาย  

3. ตั้งโจทย@ให+ผู+เรียนฝZกปฏิบัตเิพื่อ

เสริมสร+างทักษะในการประยุกต@ทฤษฎ ี

1. การสอบปฏิบัต ิ

2. การสอบปลายภาค 

3. แบบฝZกหัดและโจทย@ที่ได+รับ

มอบหมาย  2.2 สามารถวิเคราะห@ป_ญหา และอธิบาย

ความต+องการทางคอมพวิเตอร@ รวมทั้ง

ประยุกต@ความรู+ ทักษะ และการใช+

เครื่องมอืที่เหมาะสมกับการแก+ไขป_ญหา 
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ผลการเรียนรู+ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

  2.3 สามารถวิเคราะห@ ออกแบบ พฒันา 

บำรุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบ

คอมพิวเตอร@ให+ตรงตามข+อกำหนด 

 

� 2.4 สามารถตดิตามความก+าวหน+าทาง

วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร@เพื่อ

การนำไปประยุกต@ 

 2.5 รู+ เข+าใจและสนใจพัฒนาความรู+ ความ

ชำนาญทางคอมพิวเตอร@อย5างต5อเนื่อง 

� 2.6 มีความรู+ในแนวกว+างของสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร@ เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข+าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม5 ๆ ที่เกี่ยวข+อง 

 2.7 มีประสบการณ@ในการพัฒนาและ/

หรือการประยุกต@ซอฟต@แวร@และฮาร@ดแวร@

ที่ใช+งานได+จริง 

� 2.8 สามารถบูรณาการความรู+ในสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร@กับความรู+ในศาสตร@

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข+อง 

3. ด+านทักษะทางปBญญา   

  3.1 สามารถคิดอย5างมวีิจารณญาณและ

อย5างเปVนระบบ 

1. มอบหมายงานให+ผู+เรียนฝZกปฏิบตัิเพื่อ

เตรียมความพร+อมในการฝZกวิชาชีพ 

1. สอบปฏิบัต ิ 

2. แบบฝZกหัดและงานที่ได+รับมอบหมาย 

 3.2 สามารถสืบค+น ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพื่อใช+ในการแก+ไขป_ญหาอย5าง

สร+างสรรค@ 

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห@ 

และสรุปประเด็นป_ญหาและความต+องการ 

� 3.4 สามารถประยุกต@ความรู+และทักษะกับ

การแก+ไขป_ญหาทางคอมพิวเตอร@ได+อย5าง

เหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธFระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบ 

� 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ5มคนหลากหลาย

โดยใช+ภาษาไทยได+อย5างมีประสิทธิภาพ 

1. จำลองสถานการณ@ต5าง ๆ ให+นิสิต

แก+ป_ญหา และนำเสนอ ทั้งแบบ

รายบุคคลและแบบกลุ5ม 

 

 

1. พฤติกรรมระหว5างการทำงานเปVน

กลุ5ม 

2. รูปแบบและความถูกต+องของการ

สื่อสาร 

3. ความสามารถในการแก+ป_ญหา 

 

� 4.2 สามารถให+ความช5วยเหลือและอำนวย

ความสะดวกแก5การแก+ป_ญหาสถานการณ@

ต5าง ๆ ในกลุ5มทั้งในบทบาทของผู+นำ หรือ

ในบทบาทของผู+ร5วมทีมทำงาน 
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ผลการเรียนรู+ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.3 สามารถใช+ความรู+ด+านวิทยาการ

คอมพิวเตอร@มาชี้นำสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม 

 

� 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของ

ตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ5ม 

 4.5 สามารถเปVนผู+ริเริ่มแสดงประเด็นใน

การแก+ไขสถานการณ@ทั้งส5วนตัวและ

ส5วนรวม พร+อมทั้งแสดงจุดยืนอย5าง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ5ม 

� 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ

เรียนรู+ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย5าง

ต5อเนื่อง 

5. ด+านทักษะการวิเคราะหFเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ 

� 5.1 มีทักษะในการใช+เครื่องมือที่จำเปVน

ที่มีอยู5ในป_จจุบันในการทำงานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร@ 

1. จำลองสถานการณ@ต5าง ๆ ให+นิสิต

แก+ป_ญหา และนำเสนอ ทั้งแบบ

รายบุคคลและแบบกลุ5ม 

 

 

1. การนำเสนอกรณีศึกษา 

2. ความสมเหตสุมผลในการแก+ป_ญหา 

 

� 5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก+ไข

ป_ญหาโดยใช+สารสนเทศทางคณติศาสตร@

หรือการแสดงสถิติประยุกต@ต5อป_ญหา 

ที่เกี่ยวข+องอย5างสร+างสรรค@ 

� 5.3 สามารถสื่อสารอย5างมีประสิทธิภาพ

ทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช+รูปแบบ

ของสื่อการนำเสนออย5างเหมาะสม 

� 5.4 สามารถใช+สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารได+อย5างเหมาะสม 
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ตารางการถ=ายทอดผลการเรียนรู'ท่ีคาดหวังของหลักสูตรสู=รายวิชา 

 

ELOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0214492 เตรียมความพร+อมการฝZก

ประสบการณ@วิชาชีพ 
� � � � � � � � � � 

 

ผลการเรียนรู+ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs วิธีการสอน/การประเมิน 

� 
1. สามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐาน

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร@ได+ 

CLO 1: อธิบายความสำคัญของการฝZก

ประสบการณ@วิชาชีพ จรรยาบรรณในการ

ปฏิบตัิงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข+องในการ

ปฏิบัติงานในหน5วยงาน 

วธิีการสอน 

- บรรยาย และยกตัวอย5าง 

- ถามตอบในชั้นเรียน 

วิธีการประเมิน 

- การสอบปลายภาค 

 

� 
2. สามารถวิเคราะห@ และ

แก+ป_ญหาโดยใช+วิธีการทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร@ได+อย5าง

ถูกต+อง 

CLO 2: สามารถวิเคราะห@และแก+ป_ญหาที่

เกิดขึ้นจากการใช+งานฮาร@ดแวร@ ซอฟต@แวร@ 

ทางคอมพิวเตอร@ 

วธิีการสอน 

- บรรยาย และยกตัวอย5างป_ญหาที่เกิดขึ้น 

และนำเสนอแนวทางการแก+ป_ญหา 

วิธีการประเมิน 

- การสอบปฏิบัติ 

 

� 3. สามารถใช+ทักษะ เทคนิค

ป_จจุบัน และเครื่องมือที่จำเปVน

ในการแก+ป_ญหาทางคอมพิวเตอร@ 

CLO 3: มีทักษะด+านการบำรุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอร@ และอุปกรณ@ทางไอท ี 

CLO 4: มทีักษะการใช+งาน Microsoft 

Office ในการปฏิบัติงานที่เกีย่วข+อง 

วิธีการสอน 

- บรรยาย และฝZกปฏิบัต ิ

วิธีการประเมิน 

- การสอบปฏิบัต ิ

- งานที่ได+รับมอบหมาย 

 

� 

4. สามารถออกแบบระบบ

คอมพิวเตอร@และระบบ

สารสนเทศที่ถูกต+องตามความ

ต+องการ 

CLO 5: สามารถออกแบบและเขียน

ข+อกำหนดความต+องการของซอฟต@แวร@ 

(Software. Requirement 

Specification) ของระบบสารสนเทศได+ 

วิธีการสอน 

- บรรยายและยกตัวอย5าง 

วิธกีารประเมิน 

- มอบหมายโจทย@ป_ญหาให+ออกแบบ 

และประเมนิความถูกต+อง ครอบถ+วน

จากการโจทย@ป_ญหา  

� 

5. สามารถพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร@ และระบบ

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอย5าง

สร+างสรรค@ จากการประยุกต@

เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม5 

CLO 6: มีทักษะในการใช+เครื่องมือหรือ

เทคโนโลยสีมัยใหม5ในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ/ระบบคอมพิวเตอร@ 

วิธีการสอน 

- ฝZกปฏิบัติการใช+เครื่องมอืและซอฟต@แวร@ 

วิธีการประเมิน 

- แบบฝZกหัดชั่วโมงปฏิบัต ิ

- กรณีศึกษา 

� 
6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ 

และวชิาชีพ ไม5คัดลอกงานผู+อื่น 

CLO 7: มคีวามรับผิดชอบในงานที่ได+รับ

มอบหมาย โดยไม5มีการคัดลอกงาน 

วิธีการสอน 

- ชี้แจงกติกา และจรรยาบรรณของนัก
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ผลการเรียนรู+ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs วิธีการสอน/การประเมิน 

 

และมีการอ+างอิงแหล5งที่มา วิชาชีพ  

- กำหนดกติการประเมินให+เข+าใจร5วมกัน 

วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต5อ

เวลาในการเข+าชั้นเรียนและการส5งงาน 

และการไม5คัดลอกงาน 

� 
7. สามารถทำงานเปVนทีมและ

เปVนเครือข5าย มคีวามรับผิดชอบ 

ในการทำงานให+บรรลุเป�าหมาย 

CLO 8: สามารถทำงานเปVนทีมในฐานะ

ผู+นำ และผู+ตาม   

 

วธิีการสอน 

- มอบหมายงานให+ปฏิบัติร5วมกัน 

วิธีการประเมิน 

- ผลลัพธ@จากงานที่ได+รับมอบหมาย  

� 
8. มีความใฝ�รู+ สามารถศึกษา

ค+นคว+าด+วยตนเอง ปรับตัวเข+ากับ

แนวโน+มเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

CLO 9: มทีกัษะในการศึกษาค+นคว+าด+วย

ตนเอง สามารถเข+าถึงแหล5งความรู+ที่

ต+องการได+ 

วิธีการสอน 

- มอบหมายงานให+นิสิตศึกษาสถาน

ประกอบการที่นิสิตประสงค@จะไปฝZก

ประสบการณ@ และทักษะที่จำเปVนของ

การฝZก 

วิธีการประเมิน 

- ผลลัพธ@จากงานที่ได+รับมอบหมาย 

 

� 

9. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย

และภาษา อังกฤษ ในรูปแบบ

การพูดและการเขียน และ

สามารถถ5ายทอดความรู+ด+วย

วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

CLO 10: สามารถรใช+ภาษาอังกฤษที่

จำเปVนสำหรับการทำงาน เช5น การสื่อสาร

ในชวีิตประจำวัน การใช+ศัพท@เทคนิคทาง

คอมพิวเตอร@ 

CLO 11: สามารถเขียนเอกสารสมัครงาน 

และจัดทำเรซูเม5 

CLO 12: สามารถถ5ายทอดประสบการณ@ใน

การฝZกประสบการณ@วิชาชีพในรูปแบบของ

การจัดทำรายงาน และการนำเสนอ 

วิธีการสอน 

- บรรยายและยกตัวอย5าง 

- ฝZกปฏิบัติการการนำเสนอตามหัวข+อ 

วิธีการประเมิน 

- งานที่ได+รับจากการมอบหมาย 

- แบบฝZกหัด 

- การนำเสนอ 

� 
10. สามารถประยุกต@วิธีการทาง

คณิตศาสตร@ ในการแก+ป_ญหา

ทางด+านการคำนวณ 

CLO 13: สามารถประยุกต@วิธีการทาง

คณิตศาสตร@/สถิติในการทำงานได+ 

วิธีการสอน 

- มอบหมายโจทย@ป_ญหาที่มีการนำ

คณติศาสตร@/สถิติมาประยุกต@เพื่อ

แก+ป_ญหา 

วิธีการประเมิน 

- แบบฝZกหัดที่ได+รับมอบหมาย 
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หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหF

ที่ 
หัวข+อ/รายละเอียด CLO 

จำนวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ที่ใช+/ผู+สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

1 - แนะนำรายวิชา 

- แนวคิดกระบวนการฝZกงาน 

และสหกิจศึกษา 

 

CLO 1 2 0 กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย 

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย5าง 

ผู+สอน 

อาจารย@ผู+สอนและอาจารย@ผู+ประสานงานการ

ฝZกประสบการณ@วิชาชีพ 

2 - เทคนิคการเลือกสถาน

ประกอบการ 

- การเขียนประวตัิการกรอก

ใบสมัครไทย/อังกฤษ 

- การสร+าง Portfolio 

- การสัมภาษณ@ 

CLO 7 

CLO 9 

CLO 11 

2 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย แสดงตัวอย5าง และฝZกปฏิบัต ิ

มอบหมายให+นิสิตค+นหาสถานที่ฝZก

ประสบการณ@วิชาชีพที่ตรงกับความต+องการ 

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย5าง 

ผู+สอน 

อาจารย@ผู+สอนและวทิยากรรับเชิญ 

(อ.ดร.คณิดา สินใหม) 

4-5 การพัฒนาทักษะพื้นฐานของ

ผู+ปฏิบัติงาน 

- ทักษะในสำนักงาน 

- ทักษะการสื่อสาร

สารสนเทศ  

- การสร+างความคุ+นเคยกบั

สถานประกอบการ 

CLO 7 

CLO 9 

CLO 10 

2 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย แสดงตัวอย5าง และฝZกปฏิบัต ิ

มอบหมายให+นิสิตติดต5อสมัครในสถาน

ประกอบการที่เลือก   

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย5าง 

ผู+สอน 

อาจารย@ผู+สอนและวิทยากรรับเชิญ 

6-7 มาตรฐานและความปลอดภัย

ในสถานประกอบการ  

กฎหมายแรงงาน 

CLO 1 2 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย แสดงตัวอย5าง  

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย5าง 

ผู+สอน 

อาจารย@ผู+สอน 
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สัปดาหF

ที่ 
หัวข+อ/รายละเอียด CLO 

จำนวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ที่ใช+/ผู+สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

8-9 การพัฒนาทักษะด+านการ

วิเคราะห@ความต+องการ 

- การรวมรวมข+อมูล  

- การวิเคราะห@ข+อมูล 

- อธิบายและสรุปผล 

CLO 2 

CLO 5 

CLO 7 

2 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย แสดงตัวอย5าง และฝZกปฏิบัต ิ

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย5าง 

ผู+สอน 

อาจารย@ผู+สอนและวิทยากรรับเชิญ 

(ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร) 

10 การเขียนรายงานและการ

นำเสนอผลงาน 

CLO 7 

CLO 12 

CLO 13 

1 2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย แสดงตัวอย5าง และฝZกปฏิบัต ิ

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย5าง 

ผู+สอน 

อาจารย@ผู+สอน 

11-12 การพัฒนาบุคลกิภาพ 

 

CLO 8 2 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย และฝZกปฏิบัต ิ

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย5าง 

ผู+สอน 

วิทยากรรับเชิญ 

13-15 ความรู+เฉพาะทางสำหรับการ

ฝZกประสบการณ@ภาคสนาม

สาขาคอมพิวเตอร@ 

- การบำรุงรักษาอุปกรณ@

คอมพิวเตอร@ 

- Advance Microsoft 

Office 

- เครอืข5ายคอมพิวเตอร@ 

- การโปรแกรมที่เกี่ยวข+อง 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

CLO 6 

CLO 7 

CLO 9 

2 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย และฝZกปฏิบัต ิ

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวประกอบการ

บรรยาย โปรแกรมตัวอย5างตัวอย5าง 

ผู+สอน 

วิทยากรรับเชิญ 

รวม   15 30  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู' 

 

ลำดับ ผลการเรียนรู+ 
ผลการเรียนรู+ 

CLOs 
วิธีประเมิน สัปดาหFที่ประเมิน 

สัดสHวนของการ

ประเมินผล 

1 

1.1, 1.5, 1.7, 

4.1. 4.2, 4.4, 

5.2, 5.3 

CLO 2 

CLO 3 
สอบปฏิบัต ิ ตลอดภาคเรียน 20% 

2 1.7, 2.6 CLO 1 สอบปลายภาค ตามปฏิทินมหาวิทยาลัย 20% 

3 

1.1, 1.5, 1.7, 

4.1, 4.2, 4.4, 

5.2, 5.3 

CLO 3 – 

CLO 13 

การทำแบบฝZกหัด การเข+าชั้น

เรียนการมีส5วนร5วม อภิปราย

เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

งานกลุ5ม 

ตลอดภาคเรียน 60% 

รวม 100 % 

เกณฑFการประเมินผลการเรียน 

80.00 – 100.00      ได+เกรด  A   

74.00 – 79.99        ได+เกรด  B+    

68.00 – 73.99           ได+เกรด  B         

61.00 – 67.99        ได+เกรด  C+ 

53.00 – 60.99           ได+เกรด  C         

57.00 – 52.99        ได+เกรด  D+ 

41.00 – 46.99           ได+เกรด  D        

                                                    0.00 – 40.99           ได+เกรด  F 

 

 
 

หมวดท่ี  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  ตำรา เอกสารหลัก และข'อมูลสำคัญ 

เอกสารท่ีเก่ียวขCองกับเน้ือหา 
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หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธOการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

     1.1 ประเมินจากแบบประเมิน ซ่ึงประกอบดCวย รูปแบบและวิธีการสอน การทบทวนตนเองของนิสิต และ 

          ขCอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  

1.2 ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต 

 

2.  กลยุทธOการประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอน ซ่ึงเปRนแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ท่ีกำหนดใหCมีการประเมินการ

สอนของอาจารย8ผูCสอนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา 

 

3.  การปรับปรุงการสอน 

ปรับปรุงโดยนำผลการประเมินการสอนโดยนิสิต หรือการสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนมาใชCรGวมดCวย 

 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธOของนิสิตในรายวิชา 

     4.1 ทวนสอบ มคอ.3 มคอ.5 โดยอาจารย8ประจำหลักสูตร 

     4.2 ทวนสอบแบบทดสอบโดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพขCอสอบ/คณะกรรมการผูCรับผิดชอบ

หลักสูตร 

     4.3 ทวนสอบการใหCระดับข้ันโดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชา 

     4.4 แสดงผลการใหCคะแนนในระบบทะเบียนนิสิต และประกาศใหCนิสิตทวนสอบคะแนนสอบกลางภาค

ภายใน 1 สัปดาห8หลังการประกาศผลการสอบ 

4.5 ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรูC โดยการประเมินดCวยนิสิต 

 

5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จัดทำ มคอ.5 แลCวนำเสนอในท่ีประชุมกรรมการประจำหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงแผนการสอนและ

ประสิทธิผลของการสอน 

 

       
    (อาจารย8อาจารี นาโค) 

    12 กรกฎาคม 2563 

 


