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มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

(Course Specification) 
 
 
 
 

รหัสวิชา 30201230  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
(Computer Programming) 

 
 

 
รายวิชานีเ้ป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรรม 
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2558 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยนครพนม   

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลโดยทั่วไป 

1.  รหสัและชือ่รายวิชา    
30201230  ช่ือวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
                             Computer Programming 

2.  จํานวนหน่วยกติ 
๓(2-3-6)                 จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

3.  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

4.  อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์ 
                  
5.  ภาคการศกึษา/ชั้นปทีีเ่รยีน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560  ช้ันปีที่ 2 
 

6.  รายวิชาทีต่้องเรียนมากอ่น  (Pre-requisite)  
                          (ถ้ามี)  

7.  รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
                          (ถ้ามี) 

8.  สถานทีเ่รยีน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 

9.  วันที่จัดทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสดุ 
 

มคอ.3 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1. เขียนผังโครงสร้าง ผังงาน เพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. เพ่ือให้สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ 
3. เพ่ือให้มีกิจนิสยัในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

 
หมวดที่  3  ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 
1. คําอธบิายรายวิชา 

        แนวคิดของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ 
องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การ
แปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ วิวัฒนาการของหน่วยประมวลผล
กลาง การออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม แนวคิดการออกแบบจากบนลงล่าง ผังงาน
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดข้อมูลพ้ืนฐาน 
การนําเข้าและการส่งออกข้อมูล โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน แถวลําดับ และสายอักขระและแฟ้มข้อมูล 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศกึษา 
 

 
หน่วยกติ 

จํานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา  
บรรยาย การฝกึปฏบิตั/ิการฝกึงาน การศกึษาด้วย

ตนเอง 
สอนเสริม 

3 (2-3-6) 30 45   90 - 
 
 
 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสปัดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรกึษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเปน็รายบคุคล 
 นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์เป็นรายบุคคล เพ่ือรับคาํปรึกษาและขอ้แนะนําทางวิชาการเก่ียวกับ
การทําโจทย์แบบฝึกหัด การบ้าน 
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ตารางการใหค้ําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกน่กัศกึษาเปน็รายบคุคล 

 
 

กลุ่ม 
 

อาจารย์ผู้สอน 
 

วัน-เวลา 
ให้

คําปรึกษา 

สถานท่ีหรือ
หมายเลข

ห้อง 
ผู้สอน 

หมายเลข
โทรศัพท์ 
ผู้สอน 

ท่ีอยู่ของ 
E-mail ผู้สอน 

รวมจํานวน 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ท่ีให้คําปรึกษา  
1. 
 

วีรธรรม ไชยยงค์ 
 

วันเสาร์ 
09.00-
19.00 

5202  weerathum@n
pu.ac.th 

10 
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หมวดที่  4  การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษา 
 
1.  ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 
 

1.1 ผลการเรยีนรู ้ 1.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน 
1.3 กลยุทธ/์วิธีการ

ประเมินผล  
1 []  มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ 
 

1 กําหนดให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ปลูกฝงัความมี
ระเบียบวินัย  เคารพใน
กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย   

1 ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เช่น การเข้าช้ันเรียน
ตรงเวลา  ส่งงานตรงเวลาและ
ครบถ้วน   

2 []  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 

2 สอดแทรกสาระและ
กิจกรรมการเรยีนการสอน  
ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
ในคุณค่าของคณุธรรม 
จริยธรรม  

2 ประเมินจากการสอบย่อย  
สอบกลางภาคการศึกษา และ
การสอบปลายภาคการศึกษาที่
เป็นไปอย่างสุจริต 

3 []  มีวินัยและความรับผิดชอบ 
 

3 เน้นการปฏิบัติเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในคณุธรรม 

3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ นักศึกษาประเมินการ
แต่งกายของเพ่ือนนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  
 

4 [  ]  มีความเสียสละและเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

4 …………………………………. 4 ………………………………………. 

5 [  ] เคารพในสิทธิ คุณค่าและ
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
 

5…………………..………………  5…………………..……………………. 
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2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรยีนรู ้ 2.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน 
2.3 กลยุทธ/์วิธีการ

ประเมินผล 
1 []  มีความรู้ ความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านภาษาและการสื่อสาร 

1 จัดการเรียนการสอนที่มี
ลักษณะยึดผู้เรยีนเป็น
สําคัญโดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรู้
และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียนเข้ากับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่  

1 ประเมินด้วยการสอบย่อย  
สอบกลางภาคการศึกษาและ
สอบปลายภาคการศึกษา 
 

2 [  ]  มีความรู้ ความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
 

2......................................... 2…………………..…………………….  

3 []  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

3 จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับ
วิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์หรือ
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ที่
ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาส
อันควร   
 

3 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
รายบุคคลบุคคล 

4 [  ]  สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต 
 

๔......................................... ๔…………………..……  
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3.  ด้านทกัษะทางปญัญา 
 

3.1 ผลการเรยีนรู ้ 3.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน 
3.3 กลยุทธ/์วิธีการ

ประเมินผล 
1 [  ]  สามารถประเมินข้อเท็จจริง
จากข้อมูลที่หลากหลายแล้วนําข้อ 
สรุปมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
 

1 ………………………………….  
 

1 ……………………………………….  
 

2 []  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลโดยใช้ทกัษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทางสังคม 
 

2 จัดการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรง เช่นการ
ถามตอบในช้ันเรียน  เพ่ือฝึก
สังเกต  สัมภาษณ์ พูดคุย 

2 ประเมินด้วยการพูดรายงาน
ผลการทดลองวิเคราะห์  
สรุปผล  และอธิบายต่อหน้าช้ัน
เรียน 
 
 

3 [  ]  สามารถใช้หลักการ และ
ทฤษฎีเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทีซ่ับซ้อน
และเสนอแนวทางแก้ไขที่สรา้งสรรค์ 
 

3……………………………………. ๓…………………..……………………. 
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4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 
 

4.1 ผลการเรยีนรู ้ 4.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน 
4.3 กลยุทธ/์วิธีการ

ประเมินผล 
1 []  สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลหรือกลุม่บุคคลและสามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
 

1 แบ่งกลุ่มงานออกเป็น
หลายๆ กลุ่มให้แต่ละกลุ่ม
นําเสนองานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน   

1 สังเกตุพฤติกรรมการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 
 

2 [  ] สามารถทํางานเป็นทีมทั้งใน
ฐานะผู้นํา ผู้ตามหรือเพ่ือนร่วมงาน 
 

2 …………………………………. 2 ………………………………………. 

3 []  สามารถวางแผนและรับผิด 
ชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของ
ตนเองและของทีมงาน 

3 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า 
แสดงออกและแสดงความ 
คิดเห็นปลูกฝังความรับผิด 
ชอบต่อหน้าที่ ได้รับในงาน
กลุ่ม 
 

3 สังเกตพฤติกรรมการระดม
สมองประเมินผลจากรายงาน 

4 [  ]  สามารถนําความรู้ไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตและดํารงอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข 
 

4…………………..……………….  4…………………..…………………….  

5 [  ]  มีความรับผิดชอบในการ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเน่ือง 

5…………………..……………….  5…………………..…………………….  
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5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ผลการเรยีนรู ้ 5.1 ผลการเรยีนรู ้
5.2 กลยุทธ/์ 
วิธีการสอน 

1 []  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 

1  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและ
การสืบค้นข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนดัวยการจัด
ประสบการณ์ตรงให้ 
ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ 
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

2 []  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด 
การอ่าน เขียน 

2  พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 

2 จัดกิจกรรมการเรียน 
รู้ให้ผู้เรียนได้มโีอกาส 
สืบค้นข้อมูลด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 

3 []  สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์และ
นําเสนอข้อมูลได้ 

3  ...................................................
  

3 ............................... 

4 [  ]  สามารถแปลความหมาย และ
สื่อสารข้อมูลทัง้เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

4…………………..……  4…………………..……  

 
 
6. ดา้นทกัษะพสิัย 
 

6.1 ผลการเรยีนรู ้ 6.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน  6.3 กลยุทธ/์วิธีการ
ประเมินผล  

1 [  ] 1. - 1. -  
2 [  ] 2. - 2. -  
3 [  ] 3. - 3. -  
4 [  ] 4. - 4. -  
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน (จัดทาํแผนการสอนไม่นอ้ยกว่า 15 สปัดาห์) 
 
สปัดาห ์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ

สปัดาห ์
กิจกรรมการสอน สื่อที่ใชใ้น 

การสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏบิตั ิ
1 
 

แนวคิดของ
คอมพิวเตอร์ 
วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร์ 

2 
 

3 บรรยาย 
ทดสอบความรู้ 
บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา /ฝึก
ปฏิบัติ 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย  

ผศ.วีรธรรม 

2-3 
 

- แนวคิดของระบบ
คอมพิวเตอร์  
องค์ประกอบของ
ฮาร์ดแวร์ 
องค์ประกอบของ
ซอฟต์แวร์ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ แนวคิด
การประมวลผล
ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์การ
แปลงข้อมูลเป็น
สารสนเทศ การ
ประมวลผล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
และวิวัฒนาการ
ของหน่วย
ประมวลผลกลาง 

4 6 บรรยาย 
ทดสอบความรู้ 
บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา /ฝึก
ปฏิบัติ 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ผศ.วีรธรรม 

4-5 
 

การออกแบบและ
ระเบียบวิธีการ
พัฒนาโปรแกรม 
แนวคิดการ

4 6 บรรยาย 
ทดสอบความรู้ 
บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ผศ.วีรธรรม 
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สปัดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สปัดาห ์

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใชใ้น 
การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏบิตั ิ
ออกแบบจากบนลง
ล่าง ผังงาน
โปรแกรม 

โจทย์ปัญหา /ฝึก
ปฏิบัติ 
 

6 
 

การเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง หลัก
มูลการเขียน
โปรแกรมภาษา
ระดับสูง ชนิด
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

2 3 บรรยาย 
ทดสอบความรู้ 
บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา /ฝึก
ปฏิบัติ 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ผศ.วีรธรรม 

7-8 
 

การนําเข้าและการ
ส่งออกข้อมูล 
-ฟังก์ชัน scanf( ) 
-ฟังก์ชัน printf ( ) 

4 6 บรรยาย 
ทดสอบความรู้ 
บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา /ฝึก
ปฏิบัติ 
 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ผศ.วีรธรรม 

9 สอบกลางภาค 

10-11 
 

โครงสร้างควบคุม 
-คําสั่งเง่ือนไข  
-คําสั่งทําซ้ํา 
 

4 6 บรรยาย 
ทดสอบความรู้ 
บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา /ฝึก
ปฏิบัติ 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ผศ.วีรธรรม 

12 
 

ฟังก์ชัน 
-โครงสร้างของ
ฟังก์ชัน 
-ตําแหน่งของการ
สร้างฟังก์ชัน 
-ฟังก์ชันที่สร้างขึ้น
เอง  

9 - บรรยาย 
ทดสอบความรู้ 
บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา /ฝึก
ปฏิบัติ 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ผศ.วีรธรรม 
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สปัดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สปัดาห ์

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใชใ้น 
การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏบิตั ิ
-รูปแบบการสง่ค่า
ข้อมูล 
-ขอบเขตการ
ทํางานของตัวแปร
สําหรับฟังก์ชัน 
-ฟังก์ชันไลบรารี
มาตรฐาน 

 
 

13 แถวลําดับ 
-พ้ืนฐานของ
อาร์เรย์ 
-มิติของอาร์เรย์ 
-การใช้งานอาร์เรย์ 
1 มิติ 
-การใช้งานอาร์เรย์ 
2 มิติ 
-การใช้งานอาร์เรย์ 
3 มิติ 

2 3 บรรยาย 
ทดสอบความรู้ 
บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา /ฝึก
ปฏิบัติ 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ผศ.วีรธรรม 

14 สายอักขระ 
-สายอักขระ 
(Strings)  
-การกําหนด 
strings  
-ฟังก์ชันที่เก่ียวข้อง
กับตัวอักขระ 
-ฟังก์ชันที่แปลง
สายอักขระ 
-การใช้ฟังก์ชันเพ่ือ
สําเนาข้อความใหญ่
กับตัวแปร 

2 3 บรรยาย 
ทดสอบความรู้ 
บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา /ฝึก
ปฏิบัติ 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ผศ.วีรธรรม 

15 แฟ้มข้อมูล 
-เท็กซ์ไฟล ์(Text 
File)  
-ไบนารีไฟล์ 

2 3 บรรยาย 
ทดสอบความรู้ 
บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ผศ.วีรธรรม 
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สปัดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สปัดาห ์

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใชใ้น 
การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏบิตั ิ
(Binary File)  
-การเขียนและอ่าน
ข้อมูลไฟล์แบบ
เท็กซ์ไฟล ์
-การเขียนและอ่าน
ข้อมูลไฟล์แบบไบ
นารี 
-ฟังก์ชันที่ใช้
ตรวจสอบสถานะ
ของไฟล์ 

โจทย์ปัญหา /ฝึก
ปฏิบัติ 
 

16 สอบปลายภาค 
 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรมที ่ การเรียนรู้

ด้าน 
ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหท์ี่

ประเมิน 
สดัส่วน
การ

ประเมิน 
1 คุณธรรม 

จริยธรรม  
1.1  มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ 
1.2  มีความซือ่สัตย์สุจริต 
1.3  มีวินัยและความรับผิดชอบ 
1.4  - 
1.5  - 

ให้คะแนนการ
เข้าช้ันเรียน 

การส่งงานตรง
เวลา การแสดง
ความคิดเห็น 

และการ
อภิปราย 

ทุกสัปดาห์ 
 

10% 
 

2 ความรู้ 1.1  มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์
ด้านภาษาและการสื่อสาร 
1.2  - 
1.3  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
1.4  - 

สอบกลางภาค 
 
สอบปลายภาค 

สัปดาห์ที่ 
9 

สัปดาห์ที่ 
17 

25% 
 

25% 

3 ทักษะทาง 1.1  -         ประเมินจาก ทุกสัปดาห ์ 20% 
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กิจกรรมที ่ การเรียนรู้
ด้าน 

ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหท์ี่
ประเมิน 

สดัส่วน
การ

ประเมิน 
ปัญญา  1.2  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี

เหตุผลโดยใช้ทกัษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ 
ทางสังคม 
1.3  - 
 

งานที่มอบหมาย 

4 ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ  

1.1  - 
1.2  - 
1.3  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งของตนเองและของทีมงาน 
1.4  - 
1.5  - 
 
 

ประเมินและ
สังเกต

พฤติกรรมจาก
การทํากิจกรรม

กลุ่ม 

ทุกสัปดาห์ 
 

10% 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1.1  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 
1.2  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการ
พูด การอ่าน เขียน  
1.3  - 
1.4  - 

การเข้า
ห้องเรียน 
การส่งงาน
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกสัปดาห์ 
 

10% 

6 ทักษะพิสัย 1. - 
2. - 
3. - 
4. - 
5. - 

- - - 
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หมวดที่  6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 
1. ตาํราและเอกสารหลกั      
      อรพิน ประวัติบริสุทธ์ิ, คู่มือเรียนภาษาซ,ีบริษัท โปรวิช่ัน 2552 

 
2. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

 
 



 
 

มคอ.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 
    
 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธก์ารประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
แบบประเมินผูส้อนซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยนครพนม  ซึง่ให้นักศึกษาประเมินผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

2.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนทําได้โดย 
1. ผลการสอบของนักศึกษา สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
2. การทําแบบฝึกหัด หรือการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ผลการทดสอบปฏิบัติ 

3.  การปรบัปรุงการสอน 
จัดการประชุม สัมมนาเพ่ือให้อาจารย์ในสาขาวิชาได้ระดมความคิดเพ่ือพัฒนาการเรียนสอน พัฒนา 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
จัดการอบรมเพ่ือให้บริการวิชาการโดยใช้ทฤษฎีระบบควบคุมมาประยุกต์ใช้งาน โดยใช้ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมแบบดิจิตอล 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

 การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ โดยการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม และตรวจสอบผลการประเมิน 
การเรียนรู้ของนักศึกษา หรืองานที่มอบหมาย 

การทวนสอบจากผลการเรียนรู้แต่ละด้านของรายวิชา  
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ 
สอนโดยผู้เรียน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยให้ความเห็นและสรุปวางแผน 
พัฒนา ปรับปรุงพร้อมนําเสนอต่อสาขาวิชาเพ่ือใช้ในการสอนคร้ังต่อไป 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รบัผดิชอบรายวิชา :  
 
 

ลงชื่อ……………………………………  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์) 

……./……./……. 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูร  
 

ลงชื่อ…………………………………… 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธปิ ภู่ระหงษ์) 

……./……./……. 
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