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หมวดท่ี  1  ข'อมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัส ช่ือรายวิชา จำนวนหน=วยกิต และคำอธิบายรายวิชา   

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

 Pre-professional experiences 

 แนวคิดของการฝWกประสบการณAวิชาชีพ การเตรียมตัวเองให,มีทักษะการทำงานด,านต6าง ๆ 

เช6น การเขียนเรซูเม6 การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเข,ารับการสัมภาษณAงาน การพัฒนาทักษะใน

การสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเป]นทีม วัฒนธรรมองคAกร เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ  

ข,อควรปฏิบัติในระหว6างการปฏิบัติงาน 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  วิชาเฉพาะด,าน หมวดวิชาประสบการณAวิชาชีพ 

 

3.  อาจารยOผู'รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยOผู'สอน 

อาจารยAผู,รับผิดชอบรายวิชา อาจารยAอาจารี นาโค 

อาจารยAผู,สอนรายวิชา  อาจารยAอาจารี นาโค 

 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปjท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันป�ท่ี 4  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรA 

 

6.  สถานท่ีเรียน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 

Online discord 

 

7.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล=าสุด 

21 มิถุนายน 2564  
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หมวดท่ี  2  จุดมุ=งหมายและวัตถุประสงคO 

 

1.  จุดมุ=งหมายของรายวิชา  

รายวิชาน้ีจัดทำข้ึนเพ่ือให,นิสิตมีทักษะสำคัญดังน้ี 

• สามารถเลือกสถานประกอบการเพ่ือฝWกงาน หรือสหกิจศึกษา ท่ีตรงกับความต,องการในการฝWก

ประสบการณAวิชาชีพของตนเองได, 

• มีบุคลิกภาพ มารยาทในสังคม มนุษยAสัมพันธA รู,จักกาลเทศะ มีความม่ันใจในตนเอง 

• สามารถเก็บข,อมูล วิเคราะหAข,อมูล เขียนรายงานและนำเสนอได, 

• มีทักษะในการส่ือสารท้ังการพูดและการเขียน 

• มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

 

2.  วัตถุประสงคOของการปรับปรุงรายวิชา 

      เป]นวิชาที ่พัฒนาขึ ้นใหม6 เพื ่อเป]นการเตรียมความพร,อมให,นิสิตก6อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝWก

ประสบการณAวิชาชีพ รวมท้ังเป]นการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพให,แก6นิสิต 

      2.1 การปรับปรุงจาก มคอ.5 ป�การศึกษา 2563 

- เพ่ิมเติมเน้ือหาในส6วนของความรู,เฉพาะทางด,านการเขียนโปรแกรม 

- เพ่ิมเติมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

2.2 การปรับปรุงอ่ืน ๆ  

- ปรับช6วงเวลาของการหาสถานที่ฝWกงานให,เร็วขึ้น เพื่อการเตรียมทักษะอื่น ๆ ได,ตามที่นิสิต

ต,องการ 

หมวดท่ี  3  ลักษณะการดำเนินการ 

  

1.  จำนวนช่ัวโมงท่ีใช'ต=อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝMกปฏิบัติ/การ

ฝMกงานภาคสนาม 
การศึกษาด'วยตนเอง 

15 ช่ัวโมง - 30 ช่ัวโมง - 

 ภาคการศึกษาคิดเป]นไม6น,อยกว6า 15 สัปดาหA 

 

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

นิสิตสามารถปรึกษาได,ในวันเวลาท่ีจัดสรรไว,เป]นช่ัวโมงว6างสัปดาหAละ 2 ช่ัวโมง  

           ปรึกษาผ6านทางระบบ TSU MOOC, Facebook “0214492_64” 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู'ของนิสิต 

 

1. แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ   
 

ผลการเรียนรู+ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม 

� 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 1. ปฏิบัติตนเป8นแบบอย;าง โดยการเขAา

สอนและเลิกสอนตรงเวลา 

2. ร;วมกับผูAเรียนกำหนด กติกาของการ

เรียนรายวิชา เพื่อถือปฏิบัต ิ

3. สอดแทรกความมีวินัย ความ

รับผิดชอบระหว;างการเรียนการสอน 

4. มอบหมายงานใหAผูAเรียนฝSกปฏิบัติ

ตามหัวขAอและจัดส;งในเวลาที่กำหนด 

1. ความสม่ำเสมอในการเขAาชั้นเรียน  

2. ความสม่ำเสมอและความตรงต;อเวลา

ในการส;งงาน 

3. การสังเกตพฤติกรรมการมีส;วนร;วม

ของผูAเรียนในระหว;างเรียน 

 

� 1.2 มีวินัย ตรงต;อเวลา และความ

รับผิดชอบต;อตนเองและสังคม 

� 1.3 มีภาวะความเป8นผูAนำและผูAตามใน

การทำงานเป8นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟXงความคิดเห็น

ของผูAอื่น 

� 1.5 เคารพกฎระเบียบและขAอบังคับต;าง 

ๆ ขององค]กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห]ผลกระทบจากการ

ใชAคอมพิวเตอร]ต;อบุคคล องค]กร และ

สังคม 

� 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

2. ด+านความรู+   

 2.1 มีความรูAและความเขAาใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร] 

1. บรรยายความรูAตามเนื้อหาของ

รายวิชา เพื่อพัฒนาทักษะและ

บุคลิกภาพของนิสิต 

2. ใหAผูAเรียนตอบคำถามในรูปแบบเชิง

อธิบาย  

3. ตั้งโจทย]ใหAผูAเรียนฝSกปฏิบัตเิพื่อ

เสริมสรAางทักษะในการประยุกต]ทฤษฎี 

 

1. การสอบปฏิบัต ิ

2. การสอบปลายภาค 

3. แบบฝSกหัดและโจทย]ที่ไดAรับ

มอบหมาย  2.2 สามารถวิเคราะห]ปXญหา และอธิบาย

ความตAองการทางคอมพิวเตอร] รวมทั้ง

ประยุกต]ความรูA ทักษะ และการใชA

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกAไขปXญหา 

  2.3 สามารถวิเคราะห] ออกแบบ พัฒนา 

บำรุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบ

คอมพิวเตอร]ใหAตรงตามขAอกำหนด 

� 2.4 สามารถติดตามความกAาวหนAาทาง

วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร]เพื่อ

การนำไปประยุกต] 

 2.5 รูA เขAาใจและสนใจพัฒนาความรูA 

ความชำนาญทางคอมพิวเตอร]อย;าง

ต;อเนื่อง 
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ผลการเรียนรู+ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

� 2.6 มีความรูAในแนวกวAางของสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร] เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเขAาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม; ๆ ที่เกี่ยวขAอง 

 2.7 มีประสบการณ]ในการพัฒนาและ/

หรือการประยุกต]ซอฟต]แวร]และ

ฮาร]ดแวร]ที่ใชAงานไดAจริง 

� 2.8 สามารถบูรณาการความรูAใน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร]กับ

ความรูAในศาสตร]อื่น ๆ ที่เกี่ยวขAอง 

3. ด+านทักษะทางปBญญา   

  3.1 สามารถคิดอย;างมีวิจารณญาณและ

อย;างเป8นระบบ 

1. มอบหมายงานใหAผูAเรียนฝSกปฏิบัติ

เพื่อเตรียมความพรAอมในการฝSกวิชาชีพ 

1. สอบปฏิบัต ิ 

2. แบบฝSกหัดและงานที่ไดAรับมอบหมาย 

 3.2 สามารถสืบคAน ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพื่อใชAในการแกAไขปXญหา

อย;างสรAางสรรค] 

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห] 

และสรุปประเด็นปXญหาและความ

ตAองการ 

� 3.4 สามารถประยุกต]ความรูAและทักษะ

กับการแกAไขปXญหาทางคอมพิวเตอร]ไดA

อย;างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธFระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบ 

� 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ;มคน

หลากหลายโดยใชAภาษาไทยไดAอย;างมี

ประสิทธิภาพ 

1. จำลองสถานการณ]ต;าง ๆ ใหAนิสิต

แกAปXญหา และนำเสนอ ทั้งแบบ

รายบุคคลและแบบกลุ;ม 

 

 

1. พฤติกรรมระหว;างการทำงานเป8น

กลุ;ม 

2. รูปแบบและความถูกตAองของการ

สื่อสาร 

3. ความสามารถในการแกAปXญหา 

 

 

� 4.2 สามารถใหAความช;วยเหลือและ

อำนวยความสะดวกแก;การแกAปXญหา

สถานการณ]ต;าง ๆ ในกลุ;มทั้งในบทบาท

ของผูAนำ หรือในบทบาทของผูAร;วมทีม

ทำงาน 

 4.3 สามารถใชAความรูAดAานวิทยาการ

คอมพิวเตอร]มาชี้นำสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม 

� 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำ

ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ;ม 
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ผลการเรียนรู+ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.5 สามารถเป8นผูAริเริ่มแสดงประเด็น

ในการแกAไขสถานการณ]ทั้งส;วนตัวและ

ส;วนรวม พรAอมทั้งแสดงจุดยืนอย;าง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ;ม 

� 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ

เรียนรูAทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย;าง

ต;อเนื่อง 

5. ด+านทักษะการวิเคราะหFเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ 

� 5.1 มีทักษะในการใชAเครื่องมือที่จำเป8น

ที่มีอยู;ในปXจจุบันในการทำงานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร] 

1. จำลองสถานการณ]ต;าง ๆ ใหAนิสิต

แกAปXญหา และนำเสนอ ทั้งแบบ

รายบุคคลและแบบกลุ;ม 

 

 

1. การนำเสนอกรณีศึกษา 

2. ความสมเหตุสมผลในการแกAปXญหา 

 

� 5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแกAไข

ปXญหาโดยใชAสารสนเทศทางคณิตศาสตร]

หรือการแสดงสถิติประยุกต]ต;อปXญหา 

ที่เกี่ยวขAองอย;างสรAางสรรค] 

� 5.3 สามารถสื่อสารอย;างมี

ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 

เลือกใชAรูปแบบของสื่อการนำเสนออย;าง

เหมาะสม 

� 5.4 สามารถใชAสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารไดAอย;างเหมาะสม 

 

ตารางการถ=ายทอดผลการเรียนรู'ท่ีคาดหวังของหลักสูตรสู=รายวิชา 

 

ELOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0214492 เตรียมความพรAอมการฝSก

ประสบการณ]วิชาชีพ 
� � � � � � � � � � 

 

ผลการเรียนรู+ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs วิธีการสอน/การประเมิน 

� 1. สามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐาน

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร]ไดA 

CLO 1: อธิบายความสำคัญของการฝSก

ประสบการณ]วิชาชีพ จรรยาบรรณในการ

ปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวขAองในการ

ปฏิบัติงานในหน;วยงาน 

วิธีการสอน 

- บรรยาย และยกตัวอย;าง 

- ถามตอบในชั้นเรียน 

วิธีการประเมิน 

- การสอบปลายภาค 
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ผลการเรียนรู+ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs วิธีการสอน/การประเมิน 

� 2. สามารถวิเคราะห] และ

แกAปXญหาโดยใชAวิธีการทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร]ไดAอย;าง

ถูกตAอง 

CLO 2: สามารถวิเคราะห]และแกAปXญหาที่

เกิดขึ้นจากการใชAงานฮาร]ดแวร] ซอฟต]แวร] 

ทางคอมพิวเตอร] 

วิธีการสอน 

- บรรยาย และยกตัวอย;างปXญหาที่เกิดขึ้น 

และนำเสนอแนวทางการแกAปXญหา 

วิธีการประเมิน 

- การสอบปฏิบัติ 

 

� 3. สามารถใชAทักษะ เทคนิค

ปXจจุบัน และเครื่องมือที่จำเป8น

ในการแกAปXญหาทางคอมพิวเตอร] 

CLO 3: มีทักษะดAานการบำรุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอร] และอุปกรณ]ทางไอที  

CLO 4: มีทักษะการใชAงาน Microsoft 

Office ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวขAอง 

วิธีการสอน 

- บรรยาย และฝSกปฏิบัต ิ

วิธีการประเมิน 

- การสอบปฏิบัต ิ

- งานที่ไดAรับมอบหมาย 

 

� 4. สามารถออกแบบระบบ

คอมพิวเตอร]และระบบ

สารสนเทศที่ถูกตAองตามความ

ตAองการ 

CLO 5: สามารถออกแบบและเขียน

ขAอกำหนดความตAองการของซอฟต]แวร] 

(Software. Requirement 

Specification) ของระบบสารสนเทศไดA 

วิธีการสอน 

- บรรยายและยกตัวอย;าง 

วิธีการประเมิน 

- มอบหมายโจทย]ปXญหาใหAออกแบบ 

� 5. สามารถพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร] และระบบ

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอย;าง

สรAางสรรค] จากการประยุกต]

เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม; 

CLO 6: มีทักษะในการใชAเครื่องมือหรือ

เทคโนโลยสีมัยใหม;ในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ/ระบบคอมพิวเตอร] 

วิธีการสอน 

- ฝSกปฏิบัติการใชAเครื่องมือและซอฟต]แวร] 

วิธีการประเมิน 

- แบบฝSกหัดชั่วโมงปฏิบัต ิ

� 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ 

และวิชาชีพ ไม;คัดลอกงานผูAอื่น 

และมีการอAางอิงแหล;งที่มา 

CLO 7: มคีวามรับผิดชอบในงานที่ไดAรับ

มอบหมาย โดยไม;มีการคัดลอกงาน 

วิธีการสอน 

- ชี้แจงกติกา และจรรยาบรรณของนัก

วิชาชีพ  

- กำหนดกติการประเมินใหAเขAาใจร;วมกัน 

วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต;อ

เวลาในการเขAาชั้นเรียนและการส;งงาน 

และการไม;คัดลอกงาน 

 

� 7. สามารถทำงานเป8นทีมและ

เป8นเครือข;าย มีความรับผิดชอบ 

ในการทำงานใหAบรรลุเป�าหมาย 

CLO 8: สามารถทำงานเป8นทีมในฐานะ

ผูAนำ และผูAตาม   

 

วิธีการสอน 

- มอบหมายงานใหAปฏิบัติร;วมกัน 

วิธีการประเมิน 

- ผลลัพธ]จากงานที่ไดAรับมอบหมาย  

� 8. มีความใฝ�รูA สามารถศึกษา

คAนควAาดAวยตนเอง ปรับตัวเขAากับ

แนวโนAมเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

CLO 9: มทีักษะในการศึกษาคAนควAาดAวย

ตนเอง สามารถเขAาถึงแหล;งความรูAที่

ตAองการไดA 

วิธีการสอน 

- มอบหมายงานใหAนิสิตศึกษาสถาน

ประกอบการที่นิสิตประสงค]จะไปฝSก 
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ผลการเรียนรู+ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs วิธีการสอน/การประเมิน 

ประสบการณ] และทักษะที่จำเป8นของ

การฝSก 

วิธีการประเมิน 

- ความครอบคลุมของการนำเสนอ 

� 9. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย

และภาษา อังกฤษ ในรูปแบบ

การพูดและการเขียน และ

สามารถถ;ายทอดความรูAดAวย

วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

CLO 10: สามารถใชAภาษาอังกฤษที่จำเป8น

สำหรับการทำงาน เช;น การสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน การใชAศัพท]เทคนิคทาง

คอมพิวเตอร] 

CLO 11: สามารถเขียนเอกสารสมัครงาน 

และจัดทำเรซูเม; 

CLO 12: สามารถถ;ายทอดประสบการณ]ใน

การฝSกประสบการณ]วิชาชีพในรูปแบบของ

การจัดทำรายงาน และการนำเสนอ 

วิธีการสอน 

- บรรยายและยกตัวอย;าง 

- ฝSกปฏิบัติการตามหัวขAอ 

วิธีการประเมิน 

- งานที่ไดAรับจากการมอบหมาย 

� 10. สามารถประยุกต]วิธีการทาง

คณิตศาสตร] ในการแกAปXญหา

ทางดAานการคำนวณ 

CLO 13: สามารถประยุกต]วิธีการทาง

คณิตศาสตร]/สถิติในการทำงานไดA 

วิธีการสอน 

- มอบหมายโจทย]ปXญหาที่มีการนำ

คณิตศาสตร]/สถิติมาประยุกต]เพื่อ

แกAปXญหา 

วิธีการประเมิน 

- แบบฝSกหัดที่ไดAรับมอบหมาย 
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หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สัปดาหF

ที่ 
หัวข+อ/รายละเอียด CLO 

จำนวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช+/ผู+สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

1 - แนะนำรายวิชา 

- แนวคิดกระบวนการฝSกงาน และสหกิจ

ศึกษา 

 

CLO 1 2 0 กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย 

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย;าง 

ผู+สอน 

อาจารย]ผูAสอนและอาจารย]ผูAประสานงานการ

ฝSกประสบการณ]วิชาชีพ 

2 - เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ 

- การเขียนประวัติการกรอกใบสมัคร

ไทย/อังกฤษ 

- การสรAาง Portfolio 

- การสัมภาษณ] 

CLO 7 

CLO 9 

CLO 11 

2 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย แสดงตัวอย;าง และฝSกปฏิบัติ 

มอบหมายใหAนิสิตคAนหาสถานที่ฝSก

ประสบการณ]วิชาชีพที่ตรงกับความตAองการ  

มอบหมายใหAนิสิตจัดทำ portfolio เพื่อการ

สมัครงาน 

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย;าง 

ผู+สอน 

อาจารย]ผูAสอนและวิทยากรรับเชิญ 

4-5 การพัฒนาทักษะพื้นฐานของผูAปฏิบัติงาน 

- ทักษะในสำนักงาน 

- ทักษะการสื่อสารสารสนเทศ  

- การสรAางความคุAนเคยกับสถาน

ประกอบการ 

CLO 7 

CLO 9 

CLO 10 

2 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย แสดงตัวอย;าง และฝSกปฏิบัติ 

มอบหมายใหAนิสิตติดต;อสมัครในสถาน

ประกอบการที่เลือก   

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย;าง 

ผู+สอน 

อาจารย]ผูAสอนและวิทยากรรับเชิญ 

6-7 มาตรฐานและความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ และกฎหมายแรงงาน 

CLO 1 2 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย แสดงตัวอย;าง  

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย;าง 

ผู+สอน 

อาจารย]ผูAสอน 
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สัปดาหF

ที่ 
หัวข+อ/รายละเอียด CLO จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช+/ผู+สอน 

8-9 การพัฒนาทักษะดAานการวิเคราะห]ความ

ตAองการ 

- การรวมรวมขAอมูล  

- การวิเคราะห]ขAอมูล 

- อธิบายและสรุปผล 

CLO 2 

CLO 5 

CLO 7 

2 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย แสดงตัวอย;าง และฝSกปฏิบัติ 

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย;าง 

ผู+สอน 

อาจารย]ผูAสอนและวิทยากรรับเชิญ 

(ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร) 

10 การเขียนรายงานและการนำเสนอ

ผลงาน 

CLO 7 

CLO 12 

CLO 13 

1 2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย แสดงตัวอย;าง และฝSกปฏิบัติ 

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย;าง 

ผู+สอน 

อาจารย]ผูAสอน 

11-12 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

CLO 8 2 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย และฝSกปฏิบัต ิ

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย และตัวอย;าง 

ผู+สอน 

วิทยากรรับเชิญ 

13-15 ความรูAเฉพาะทางสำหรับการฝSก

ประสบการณ]ภาคสนามสาขา

คอมพิวเตอร] 

- การบำรุงรักษาอุปกรณ]

คอมพิวเตอร] 

- Advance Microsoft Office 

- เครือข;ายคอมพิวเตอร] 

- การโปรแกรมที่เกี่ยวขAอง 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

CLO 6 

CLO 7 

CLO 9 

2 

 

 

 

 

10 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

บรรยาย และฝSกปฏิบัต ิ

สื่อที่ใช+ 

ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย 

โปรแกรมตัวอย;างตัวอย;าง 

ผู+สอน 

วิทยากรรับเชิญ 

 รวม  15 30  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู' 

 

ลำดับ ผลการเรียนรู+ 
ผลการเรียนรู+ 

CLO 
วิธีประเมิน สัปดาหFที่ประเมิน 

สัดสHวนของการ

ประเมินผล 

1 

1.1, 1.5, 1.7, 

4.1. 4.2, 4.4, 

5.2, 5.3 

2, 4, 6, สอบปฏิบัต ิ ตลอดภาคเรียน 20% 

2 1.7, 2.6 1, 5 สอบปลายภาค ตามปฏิทินมหาวิทยาลัย 20% 

3 

1.1, 1.5, 1.7, 

4.1, 4.2, 4.4, 

5.2, 5.3 

2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10,, 11, 

12, 13 

การเขAาชั้นเรียนการมีส;วนร;วม 

อภิปรายเสนอความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน งานที่ไดAรับมอบหมาย 

ตลอดภาคเรียน 60% 

รวม 100 % 

เกณฑFการประเมินผลการเรียน 

80.00 – 100.00      ไดAเกรด  A   

74.00 – 79.99        ไดAเกรด  B+    

68.00 – 73.99           ไดAเกรด  B         

61.00 – 67.99        ไดAเกรด  C+ 

53.00 – 60.99           ไดAเกรด  C         

57.00 – 52.99        ไดAเกรด  D+ 

41.00 – 46.99           ไดAเกรด  D        

                                                    0.00 – 40.99           ไดAเกรด  F 

 

 
 

หมวดท่ี  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  ตำรา เอกสารหลัก และข'อมูลสำคัญ 

เอกสาและเว็บไซตAท่ีเก่ียวข,องกับเน้ือหา 
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หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธOการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

     1.1 ประเมินจากแบบประเมิน ซ่ึงประกอบด,วย รูปแบบและวิธีการสอน การทบทวนตนเองของนิสิต และ 

          ข,อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  

1.2 ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต 

 

2.  กลยุทธOการประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอน ซ่ึงเป]นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ท่ีกำหนดให,มีการประเมินการ

สอนของอาจารยAผู,สอนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา 

 

3.  การปรับปรุงการสอน 

ปรับปรุงโดยนำผลการประเมินการสอนโดยนิสิต หรือการสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนมาใช,ร6วมด,วย 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธOของนิสิตในรายวิชา 

     4.1 ทวนสอบ มคอ.3 มคอ.5 โดยอาจารยAประจำหลักสูตร 

     4.2 ทวนสอบแบบทดสอบโดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพข,อสอบ/คณะกรรมการผู,รับผิดชอบ

หลักสูตร 

     4.3 ทวนสอบการให,ระดับข้ันโดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชา 

     4.4 แสดงผลการให,คะแนนในระบบทะเบียนนิสิต และประกาศให,นิสิตทวนสอบคะแนนสอบกลางภาค

ภายใน 1 สัปดาหAหลังการประกาศผลการสอบ 

4.5 ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู, โดยการประเมินด,วยนิสิต 

 

5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จัดทำ มคอ.5 แล,วนำเสนอในที ่ประชุมกรรมการประจำหลักสูตร เพื ่อปรับปรุงแผนการสอนและ

ประสิทธิผลของการสอน 

 

       
    (อาจารยAอาจารี นาโค) 

    21 มิถุนายน 2564 


