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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

 
รหัสวิชา   ๓๐๓๐๒๔๓๐      

๓(๐-๗-๓) หน่วยกิต 

 

ชื่อวิชา โครงงานพิเศษ                        

 
 

 

 

ประจ าภาคการศึกษา ที ่๒/๒๕๕๙ 

งานวิชาศึกษาทั่วไป ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยนครพนม 



มคอ.๓ 
 

๑ 
 

มคอ. ๓  รายละเอยีดของรายวิชา 

 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามทีว่างแผนไว้ในรายละเอียด

ของหลักสูตร  ซ่ึงแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหา

ความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ  ที่นักศึกษาจะได้รับการ

พัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ใน

การเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือส่ือทางวิชาการอื่นๆที่

จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังน้ี 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/วิทยาลัย       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  

    ๓๐๓๐๒๔๓๐    โครงงานพิเศษ  

                         Industrial Projects 

 

๒. จ านวนหน่วยกิต      ๓(๐-๗-๓)   หน่วยกิต 

  บรรยาย ………๐….…….ชั่วโมง/สัปดาห์ 

  ปฏบิัต ิ  ........๗.........ชั่วโมง/สัปดาห์ 

  ศึกษาด้วยตนเอง ......๓.........ชั่วโมง/สัปดาห์         

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ๓.๑  ส าหรับหลักสูตร..หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต...สาขาวิชา...เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์.

(หลักสูตรใหม่/ปรบัปรุง พ.ศ…2556...) 

                 หลายหลักสูตร (หลักสตูรที่ใช้รายวิชานี้เป็นรายวิชาเลือกทั่วไป /รายวิชาศึกษาทั่วไป) 

๓.๒ ประเภทของรายวิชา 

                 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา..คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์..... 

                 วิชาเฉพาะ ( วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ) 

                 วิชาเลือก 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

   นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีรี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๑๐๐๒๐๒๖๒๓xxx ต าแหนง่ทาง

วิชาการ.....อาจารย์........คุณวุฒิการศกึษา.......ปริญญาโท......... 

 ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน) 

  ๔.๒.๑ นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีรี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๑๐๐๒๐๒๖๒๓xxx  ต าแหน่ง

ทางวิชาการ.........อาจารย์................. คุณวุฒิการศกึษา......ปริญญาโท………….. 
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๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีีเรียน 

 ภาคการศกึษา …๒/๒๕๕๙.……  

๖. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

๘. สถานท่ีเรยีน   

              ในสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยนครพนม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

              นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยนครพนม (ระบุ.................................................................) 

๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด   

  วันที่.......-........เดือน.........-...........พ.ศ....-...... 
 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

        จุดมุง่หมายของรายวชิา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาโครงงานพิเศษ โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือใหน้ักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ดงัต่อไปนี ้

1. เพ่ือใหน้ักศึกษาน าความรู้ที่ได้เรียนมาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงงานที่เปน็ลักษณะ 

รูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ถงึระเบียบวิธีในการน าเสนอความรูต้่อท่ีประชุมได้อย่างชัดเจน สามารถ น า

ผู้ฟังให้ติดตามเนื้อหาสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมเวลาที่ใช้ในการบรรยายได้อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างมีหลักเกณฑ์เป็นที่น่าเช่ือถือ  

3. เพ่ือให้นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาระบบงานตามหัวข้อที่ตนเองสนใจและมีความถนัด ซ่ึง

เป็นการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๒. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

วัตถุประสงค ์ ข้อมูล/หลักฐาน วิธีการพัฒนาปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

๑.เพ่ือพัฒนาเนื้อหาให้ตรง

ตามความต้องการ 

จาก มคอ.๕ /จากการ

สัมมนา/จากการวิจัย 

ประชุมวิพากษ์ปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะ 

อาจารย์กลุม่วิชา 
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หมวดท่ี ๓   ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มภายใต้การควบคุมและปรึกษาของคณาจารย์ แต่ละกลุ่มจะได้รับการ 
สนับสนุนให้ออกแบบ และสร้างอย่างมีระบบ โดยการค้นหาที่มาของปัญหา และแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์และคอมพิวเตอร ์ 

Students work in groups under the supervision of faculty members. Each group is  
encouraged to develop and design a systematic method of investigation in solving problems, 
which require theoretical background in Electric Electronics and Computer. 
 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
  

บรรยาย/ทฤษฎี สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

๔๘ - - การศึกษาด้วย

ตนเอง 6 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์  
 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล  

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอน เพ่ือขอค าปรึกษา หรือแนะน า ได้ตลอดเวลา ด้วยตนเอง หรือโดยวิธี

ส่ือสารที่สะดวก ดังนี้ สถานที่ติดต่อผู้สอน: ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ

เวลาให้ค าปรึกษา ทางโทรศัพท์ หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ facebook ต่อ/วัน จ านวน ๒ ชั่วโมง 
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หมวดท่ี ๔   การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

   หลัก 

๑.๑  มีความซือ่สัตย ์
๑.๕  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 

   รอง 

๑.๒  มีความรบัผิดชอบ  
๑.๓  มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี 
๑.๔  มีความเสียสละ มีเมตตา กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น 

 ๑.๒  วิธีการสอน 

        ๑.๒.๑  บรรยายสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 

       ๑.๒.๒  อภิปรายแบบมีส่วนร่วม 

      ๑.๒.๓  กรณีศึกษา 

   ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

๑.๓.๑  พฤตกิรรมการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 

๑.๓.๒  ประเมินจากการอภิปรายแบบมส่ีวนร่วมในชั้นเรยีน 

     ๑.๓.๓  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิภาพงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

๒. ความรู ้

   ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องไดร้ับ 

     หลัก 

๒.๑  มีความรูแ้ละความเข้าใจในด้านภาษาและการสื่อสาร 
๒.๓  มีความรูแ้ละความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๒.๔  สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

   รอง 

๒.๒  มีความรูแ้ละความเข้าใจในด้านมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร ์
 ๒ .๒ วิธีการสอน  

๒.๒.๑  บรรยาย  อภิปราย   มอบหมายงาน เสนอรายงาน   

๒.๒.๒  กรณีศึกษา  

๒.๒.๓  การเรียนรู้ผ่านวีดีทัศน ์
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       ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๒.๓.๑  ประเมินจากทดสอบย่อย รายงาน และสอบปลายภาค 

๒.๓.๒  ประเมินจากการอภิปรายแบบมส่ีวนร่วมในชั้นเรยีน 

๓. ทักษะทางปัญญา 

 ๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

   หลัก 

๓.๑  มีความคดิสร้างสรรค์และสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ 
๓.๓  สามารถบูรณาการความรู้ในการจัดการได้ 
รอง 

๓.๒  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล 
๓.๒  วิธีการสอน 

     ๓.๒.๑  อภิปราย  วิเคราะห์  วิจารณ์และซักถาม 

     ๓.๒.๒  การฝกึปฏิบตัิหลังจากศึกษาทฤษฎีแล้ว 

     ๓.๒.๓  ฝึกตัง้ค าถามตอบค าถามอย่างสร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

   ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

     ๓.๓.๑ ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน    

       ๓.๓.๒ ประเมินค าตอบจากปัญหาในกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

      ๓.๓.๓ ประเมินจากการปฏิบตัิ และสอบปลายภาค 
 

๔. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑ ทักษะทีต่้องการพัฒนา 

   หลัก 

๔.๑  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น 
๔.๓  สามารถสร้างความสัมพันธร์ะหว่างกลุ่มคนหลากหลายได้ 
รอง 

๔.๒  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
  ๔.๒ วิธีการสอน 

  ๔.๒.๑  มอบหมายงานวิเคราะห์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้า รายกลุ่มและ

รายบุคคล 

๔.๒.๒  น าเสนองานในชัน้เรียน  

๔.๒.๓  การฝกึปฏิบตัิหลังจากศึกษาทฤษฎีแล้ว 

  ๔.๓  วิธีการประเมินผล 
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๔.๓.๑ ประเมินจากความสามารถในการท างานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมกบัผู้อ่ืน 

         ๔.๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนรวมในกลุ่ม 

     ๔.๓.๓ ประเมินจากการปฏิบตัิ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

   หลัก 

๕.๓  สามารถเลือกใช้สื่อการน าเสนอต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
   รอง 

๕.๒  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาแหล่งความรู้ที่ทันสมัย 
๕.๔  มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและการเขียนได ้

 ๕.๒  วิธีการสอน 

        ๕.๒.๑ การจัดท ารายงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

๕.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

     ๕.๓  วิธีการประเมนิผล 

        ๕.๓.๑ ประเมินจากรูปเล่มรายงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

           ๕.๓.๒ ประเมินจากแผนผังความคิด (Mind Map)  

 

   ๖.  ด้านทักษะความสามารถ การปฏิบัติงานในโรงงาน สถานประกอบการ 

 ๖.๑  ด้านทกัษะความสามารถ การปฏิบตัิงานในโรงงาน สถานประกอบการ 

   หลัก 

๖.๑ มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบัน  และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน 
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๒ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพการที่ดีในการท างานและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ 
มอบหมายทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มพูนความรู้ทางสื่อสารสนเทศต่างๆ 
   รอง 

๖.๓ ทักษะในการใช้เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมการผลิตทางเทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกส ์

๖.๔  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์  ประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกีย่วข้องกับงานด้าน 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์

๖.๕  ทักษะในด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ 
 ๖.๒  วิธีการสอน 

        ๖.๒.๑ การจัดท ารายงานการปฏิบตัิงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรยีน 



มคอ.๓ 
 

๘ 
 

๖.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

     ๖.๓  วิธีการประเมนิผล 

        ๖.๓.๑ ประเมินจากรูปเล่มรายงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

           ๖.๓.๒ ประเมินจากแผนผังความคิด (Mind Map)  



มคอ.๓ 
 

๙ 
 

หมวดท่ี  ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชั่วโมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีารประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

๑ แนะน ารายวิชา 

- เนือ้หาการเรียน 

- การวัดและ

ประเมินผล 

- บทน า/ชี้แจง

ก าหนดการ 

เกี่ยวกับโครงงาน

พิเศษ 

  

- ๗ - ชี้แจงเนื้อหา

เบ้ืองต้นของราย 

วิชาแก่นักศึกษา 

- แจ้งเกณฑ์การ

วัดและประเมิน 

ผลแกน่ักศกึษา 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑  มีความซือ่สัตย ์
๑.๕  สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม 
ความรับผดิชอบรอง 

๑.๒  มีความ
รับผิดชอบ  
๑.๓  มีระเบียบวินัย
และเป็นแบบอย่าง  
ที่ด ี
๑.๔  มีความเสียสละ 
มีเมตตา กรุณา และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

 

- บรรยาย 

-น าเสนอหวัข้อผลงาน ถาม - 
ตอบ  
สือ่น าเสนอ PowerPoint หรือ 
Flash  
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

- ขึ้นกับอาจารย์

ผู้สอน 

 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 



มคอ.๓ 
 

๑๐ 
 

 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชั่วโมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีารประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

๒ วธิกีารสืบค้นข้อมูล

ระบบ 

สารสนเทศ 

- ๗ - เพื่อให้นักศึกษา

น าความรู้ที่ได้เรยีน

มาวิเคราะห์ 

ออกแบบ และ

พัฒนาโครงงานที่

เป็นลักษณะ 

รูปธรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ - 

เพื่อให้นักศึกษา

เรียนรู้ถึงระเบยีบ

วิธีในการน าเสนอ

ความรู้ต่อที่ประชุม

ได้อยา่งชัดเจน  

- น าศึกษาใน

รายวิชาไปร่วม

บริการวชิาการให้

ความรู้เร่ือง  

ความรับผดิชอบหลัก 

๒.๑  มีความรูแ้ละ
ความเข้าใจในด้าน
ภาษาและการสื่อสาร 
๒.๓  มีความรูแ้ละ
ความเข้าใจในด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
๒.๔  สามารถเชื่อมโยง
ศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
ความรับผดิชอบรอง 

๒.๒  มีความรูแ้ละ
ความเข้าใจในด้าน
มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

-น าเสนอผลงาน ถาม - ตอบ  
สื่อน าเสนอ PowerPoint หรือ 
Flash  
-บูรณาการองคค์วามรู้เร่ือง

หุ่นยนต์ใหก้ับโรงเรียน

นครพนมวิทยาคม เร่ือง

วิทยาศาสตรก์ับหุ่นยนตใ์น

วันที่ ๕ กุมภาพันธ ์2559 

- ให้นักนักศึกษาสาธติการ

บังคับหุ่นยนต์และการใชง้าน

หุ่นยนต์เบ้ืองต้นแก่

ผู้รับบริการ 

 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- สรุปประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผู้ได้รับการบริการ

วิชาการสู่สังคม 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

- ขึ้นกับอาจารย์

ผู้สอน 

- แบบประเมิน
ความพงึพอใจ 
 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 



มคอ.๓ 
 

๑๑ 
 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชั่วโมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีารประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

    วิทยาศาสตรก์ับ

หุ่นยนต์ในวันท่ี ๕ 

กุมภาพันธ ์2559 

- ให้นักนักศึกษา

สาธติการบังคับ

หุ่นยนต์และการใช้

งานหุ่นยนต์

เบ้ืองต้นแก่

ผู้รับบริการ 

 

     

๓ น าเสนอหัวข้อ

โครงการพิเศษ  

- ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อให้นักศึกษา

น าความรู้ที่ได้เรยีน

มาวิเคราะห์ 

ออกแบบ และ

พัฒนาโครงงานที่

เป็นลักษณะ 

รูปธรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

- เพื่อให้นักศึกษา 

ความรับผดิชอบหลัก 

๓.๑  มีความคดิ
สร้างสรรค์และสามารถ
คิดได้อย่างเป็นระบบ 
๓.๓  สามารถบูรณา
การความรู้ในการ
จัดการได ้

ความรับผดิชอบรอง 

- มอบหมายให้นกัศกึษาเข้า
ร่วมงาน "เกษตรลุม่น้าโขง 
ครัง้ท่ี 20" ศาสตร์พระราชา 
พฒันาเกษตรลุม่น้าโขง 
เช่ือมโยง Thailand 4.0 
ระหวา่ง วนัท่ี 16 -19 
กมุภาพนัธ์ 2560 
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

- ขึ้นกับอาจารย์

ผู้สอน 

-อาจารย์ท่ีปรึกษา 
-คณะกรรมการคมุ
สอบ 
 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 



มคอ.๓ 
 

๑๒ 
 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชั่วโมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีารประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

  
  เรียนรู้ถึงระเบยีบ

วิธีในการน าเสนอ

ความรู้ต่อท่ีประชุม

ได้อยา่งชัดเจน  

- ให้นักศกึษา

วิเคราะห์โจทย์การ

แข่งขันหุ่นยนต์ 

ABU 2016 

๓.๒  สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ปัญหาได้

อย่างมีเหตุมีผล 

   
 

๔ ส่งเอกสารเพื่อสอบ

น าเสนอความก้าว 

หน้าครั้งที่ 1  

- ๗ - เพื่อให้นักศึกษา

น าความรู้ที่ได้เรยีน

มาวิเคราะห์ 

ออกแบบ และ

พัฒนาโครงงานที่

เป็นลักษณะ  

ความรับผดิชอบหลัก 

๕.๓  สามารถเลือกใช้
สื่อการน าเสนอต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

- ให้นกัศกึษาน าเสนอหวัข้อ
งานวิจยัท่ีได้ไปร่วมงาน 

 "เกษตรลุ่มน้าโขง ครั้งที ่
20" ศาสตร์พระราชา 
พัฒนาเกษตรลุ่มน้าโขง 
เชื่อมโยง Thailand 4.0 
ระหว่าง วันที ่16 -19 
กุมภาพันธ์ 2560 
- สื่อน าเสนอ PowerPoint  

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน 

 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

- ขึ้นกับอาจารย์

ผู้สอน 

-อาจารย์ท่ีปรึกษา 
-คณะกรรมการคมุ 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๑๓ 
 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชั่วโมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการ

เรียนการสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีาร

ประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

  
  รูปธรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

- เพื่อให้นักศึกษา

เรียนรู้ถึงระเบยีบวธิใีน

การน าเสนอ 

ความรับผดิชอบรอง 

๕.๒  สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการค้นคว้าหาแหล่ง

ความรู้ที่ทันสมัย 

  สอบ 
 

  
  ความรู้ต่อที่ประชุมได้

อย่างชัดเจน 
๕.๔  มีทักษะการ

สื่อสารทั้งการฟัง พูด 
อ่านและการเขียนได้ 

   
 

๕ สอบวัดความเข้าใจ

ส่วนของการวิเคราะห์ 

ออกแบบระบบและ

การพัฒนาต้นแบบ 

(Prototype)  

 

- ๗ - เพื่อให้นักศึกษา

เรียนรู้ถึงระเบยีบวธิใีน

การน าเสนอความรูต้่อ

ที่ประชุมได้อยา่ง

ชัดเจน  
 

ความรับผดิชอบหลัก 

๕.๓  สามารถเลือกใช้
สื่อการน าเสนอต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
ความรับผดิชอบรอง 

๕.๒  สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการค้นคว้าหาแหล่ง
ความรู้ที่ทันสมัย 

สื่อน าเสนอ PowerPoint 
หรือ Flash  
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้า

ชัน้เรียน 

 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

- ขึ้นกับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาแต่ละท่าน  

-คณะกรรมการ

สอบฯ 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๑๔ 
 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชั่วโมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการ

เรียนการสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีารประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

  
   ๕.๓  มีทักษะการ

สื่อสารทั้งการฟัง พูด 
อ่านและการเขียนได้ 

   
 

๖ เข้าพบอาจารย์ที่

ปรกึษา เพื่อรับ

ค าปรกึษาและแก้ไข

เอกสารตามค าแนะน า 

ครั้งที ่1 
 

- ๗ - เพื่อให้นักศึกษาน า

ความรู้ที่ได้เรียนมา

วิเคราะห์ ออกแบบ 

และพัฒนาโครงงาน

ที่เป็นลักษณะ 

รูปธรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

- เพื่อให้นักศึกษา

เรียนรู้ถึงระเบยีบวธิี

ในการน าเสนอ

ความรู้ต่อที่ประชุม

ได้อยา่งชัดเจน 

ความรับผดิชอบหลัก 

๔.๑  มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีและมีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น 
๔.๓  สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนหลากหลายได ้
ความรับผดิชอบรอง 

๔.๒  มีจิตสาธารณะ  
รับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม 

สื่อน าเสนอ 
PowerPoint หรือ 
Flash  
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

- ขึ้นกับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาแต่ละท่าน  

 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๑๕ 
 

 

 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชั่วโมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการ

เรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีารประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

๗ เข้าพบอาจารย์ที่

ปรกึษา เพือ่รับ

ค าปรกึษาและแก้ไข

เอกสารตามค าแนะน า 

ครั้งที่ 2 

- ๗  - เพื่อให้นักศึกษา

น าความรู้ที่ได้เรยีน

มาวิเคราะห์ 

ออกแบบ และพัฒนา

โครงงานที่เป็น

ลักษณะ รูปธรรมได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  

- เพื่อให้นักศึกษา

เรียนรู้ถึงระเบยีบวธิี

ในการน าเสนอ

ความรู้ต่อที่ประชุม

ได้อยา่งชัดเจน 

ความรับผดิชอบหลัก 

๔.๑  มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีและมีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น 
๔.๓  สามารถสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนหลากหลายได ้
ความรับผดิชอบรอง 

๔.๒  มีจิตสาธารณะ  
รับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม 

สื่อน าเสนอ 
PowerPoint หรือ 
Flash  
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

- ขึ้นกับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาแต่ละท่าน  

 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 

 

 

๘ 
เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพ่ือรับค าปรึกษาและ
แก้ไขเอกสารตาม
ค าแนะน า ครัง้ท่ี 3  

- ๗ - เพื่อให้นักศึกษาน า

ความรู้ที่ได้เรียนมา

วิเคราะห์ ออกแบบ 

และพัฒนาโครงงาน

ที่เป็นลักษณะ 

ความรับผดิชอบหลัก 

๔.๑  มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีและมีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น 
๔.๓  สามารถสร้าง

สื่อน าเสนอ 
PowerPoint หรือ 
Flash  
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

- ขึ้นกับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาแต่ละท่าน  

 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๑๖ 
 

รูปธรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
ความสัมพันธ์ระหว่าง  

 
   - เพื่อให้นักศึกษา

เรียนรู้ถึงระเบยีบวธิี

ในการน าเสนอ

ความรู้ต่อที่ประชุม

ได้อยา่งชัดเจน 

กลุ่มคนหลากหลายได ้
ความรับผดิชอบรอง 

๔.๒  มีจิตสาธารณะ  
รับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม 

    

๙  สอบกลางภาค 

๑๐ 
สง่เอกสารเพ่ือสอบ
น าเสนอความก้าวหน้า
ครัง้ท่ี 2  

 
 

- ๗ - เพื่อให้นักศึกษา

เรียนรู้ถึงระเบยีบวธิี

ในการน าเสนอ

ความรู้ต่อที่ประชุม

ได้อยา่งชัดเจน 

ความรับผดิชอบหลัก 

ความรับผดิชอบหลัก 

๕.๓  สามารถเลือกใช้
สื่อการน าเสนอต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
ความรับผดิชอบรอง 

๕.๒  สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการค้นคว้าหาแหล่ง
ความรู้ที่ทันสมัย 
 
 
 

สื่อน าเสนอ 
PowerPoint หรือ 
Flash  
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

-คณะกรรมการ

สอบฯ 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๑๗ 
 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชั่วโมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการ

เรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีารประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

 
    ๕.๔  มีทักษะการ

สื่อสารทั้งการฟัง พูด 
อ่านและการเขียนได ้

    

๑๑ 
สอบวดัความสมบรูณ์
ของระบบงาน  

- ๗ - เพื่อให้นักศึกษา

เรียนรู้ถึงระเบยีบวธิี

ในการน าเสนอ

ความรู้ต่อที่ประชุม

ได้อยา่งชัดเจน 

ความรับผดิชอบหลัก 

๕.๓  สามารถเลือกใช้
สื่อการน าเสนอต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
ความรับผดิชอบรอง 

๕.๒  สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการค้นคว้าหาแหล่ง
ความรู้ที่ทันสมัย 
๕.๔  มีทักษะการ
สื่อสารทั้งการฟัง พูด 
อ่านและการเขียนได้ 

สื่อน าเสนอ 
PowerPoint หรือ 
Flash  
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

-คณะกรรมการ

สอบฯ 
 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๑๘ 
 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชั่วโมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการ

เรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีารประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

๑๒ เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพ่ือรับฟังข้อแนะน า
เก่ียวกบัโปรแกรมและ
เอกสาร 1 
 

- ๗ - เพื่อให้นักศึกษาน า

ความรู้ที่ได้เรียนมา

วิเคราะห์ ออกแบบ 

และพัฒนาโครงงาน

ที่เป็นลักษณะ 

รูปธรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

- เพื่อให้นักศึกษา

เรียนรู้ถึงระเบยีบวธิี

ในการน าเสนอ

ความรู้ต่อที่ประชุม

ได้อยา่งชัดเจน 

ความรับผดิชอบหลัก 

๓.๑  มีความคดิ
สร้างสรรค์และสามารถ
คิดได้อย่างเป็นระบบ 
๓.๓  สามารถบูรณา
การความรู้ในการ
จัดการได ้

ความรับผดิชอบรอง 

๓.๒  สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุมีผล 

สื่อน าเสนอ 
PowerPoint หรือ 
Flash  
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

- ขึ้นกับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาแต่ละท่าน  

 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 

 

 

 

๑๓ เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพ่ือรับฟังข้อแนะน า
เก่ียวกบัโปรแกรมและ
เอกสาร 2 
 

- ๗ เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

คา่สูงสุดสัมพัทธ์ 

ความรับผดิชอบหลัก 

๔.๑  มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีและมีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น 
๔.๓  สามารถสร้าง  

สื่อน าเสนอ 
PowerPoint หรือ 
Flash  
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

- ขึ้นกับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาแต่ละท่าน  

 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๑๙ 
 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชั่วโมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีารประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

     ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนหลากหลายได ้
ความรับผิดชอบรอง 

๔.๒  มีจิตสาธารณะ  
รับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม 

    

๑๔  เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพ่ือรับฟังข้อแนะน า
เก่ียวกบัโปรแกรมและ
เอกสาร 3 
 

- ๗ เพื่อให้นักศึกษามี 

 

ความรับผดิชอบหลัก 

๔.๑  มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีและมีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น 
๔.๓  สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนหลากหลายได ้
ความรับผดิชอบรอง 

๔.๒  มีจิตสาธารณะ  
รับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม 

สื่อน าเสนอ PowerPoint หรือ 
Flash  
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

- ขึ้นกับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาแต่ละท่าน  

 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๒๐ 
 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชั่วโมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีารประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

๑๕ เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพ่ือรับฟังข้อแนะน า
เก่ียวกบัโปรแกรมและ
เอกสาร 4 

- ๗   ความรับผดิชอบหลัก 

๔.๑  มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีและมีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น 
๔.๓  สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนหลากหลายได ้
ความรับผดิชอบรอง 

๔.๒  มีจิตสาธารณะ  
รับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม 
 

สื่อน าเสนอ PowerPoint หรือ 
Flash  
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

- ขึ้นกับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาแต่ละท่าน  

 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 

 

 

 

๑๖ สง่เอกสารโครงงานฉบบั
สมบรูณ  
 

- ๗  ความรับผดิชอบหลัก 

๖.๕  ทักษะในด้านการ

บริหารจัดการ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

สื่อน าเสนอ PowerPoint หรือ 
Flash  
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

-คณะกรรมการ

คุมสอบ 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๒๑ 
 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 

 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีารประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

     ความรับผดิชอบรอง 

๖.๒ ทักษะการสรา้ง

สัมพันธภาพการที่ดใีน

การท างานและความ

รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
ทักษะการค้นคว้าหา
ข้อมูลเพิ่มพูนความรู้
ทางสื่อสารสนเทศ
ต่างๆ 

    

๑๗ สอบวดัผลการด าเนิน
โครงการ  
 

- ๗ เพ่ือให้

นักศึกษา 

ศึกษา ค้นคว้า 

และพัฒนา

ระบบงานตาม

หัวข้อที่ตนเอง 

ความรับผดิชอบหลัก 

๖.๑ มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มี
อยู่ในปัจจุบัน  และ
การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหมใ่น 

สื่อน าเสนอ PowerPoint หรือ 
Flash  
 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- ประเมินจาก

แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ 

- บันทึกการเข้าชัน้

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

- แบบทดสอบ 

-อ.พงศ์พัทธ์ 

มังคละคีรี 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๒๒ 
 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 

 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีารประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

    สนใจ การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๖.๒ ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพการที่ดีใน
การท างานและความ
รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับ 
มอบหมายทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
ทักษะการค้นคว้าหา
ข้อมูลเพิ่มพูนความรู้
ทางสื่อสารสนเทศ
ต่างๆ 
ความรับผดิชอบรอง 

๖.๓ ทักษะในการใช้
เครื่องมือต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงาน 

    



มคอ.๓ 
 

๒๓ 
 

สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 

 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถ้ามี) 

 

วธิกีารประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏบิัติการ 

     อุตสาหกรรมการผลิต
ทางเทคโนโลย ี
อิเล็กทรอนิกส ์
๖.๔  ทักษะในการคิด 
วิเคราะห์ ประยุกต์  
ประดิษฐ์ นวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ
งานด้าน 
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์
๖.๕  ทักษะในด้านการ
บริหารจัดการ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์

    

‘\๑๘ สอบปลายภาค 
 



มคอ.๓ 
 

 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

๒.๑ การวัดผล 

ผลการเรียนรู ้

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔,๑.๕,๒.๒,๓.๑,๔.๔ - จิตพสิัย การพบที่ปรึกษา   ๒-๕   ๑๐ 

๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔,๑.๕,๒.๒,๓.๑,๔.๓,

๔.๓,๔.๔,๕.๒ 

การน าเสนองาน สอบวัดความเข้าใจ

ส่วนของการวเิคราะห์ ออกแบบระบบ 

และพัฒนาต้นแบบ (Prototype)  

๘,๑๖ ๒๐ 

 สอบรายงานความกา้วหน้าของงาน ๘ ๑๐ 

๑.๒,๑.๓,๒.๔,๓.๒,๓.๓,๔.๔,๕.๑,๕.๔ - เอกสาร รูปเล่มโครงงานพิเศษ ๑๐-๑๕ ๒๐ 

 สอบวัดผลการด าเนินโครงการ  ๙ ๑๐ 

 ผลงานต้นแบบ ชิ้นงานโครงงาน ๑๗ ๑๐ 

 สอบปลายภาคน าเสนอผลงาน ๑๗ ๒๐ 

   ๑๐๐ 
 

๒.๒ การประเมินผล 

 

ช่วงระดับคะแนน ระดับคะแนน 

๘๐ – ๑๐๐ A 

๗๕ – ๗๙ B+ 

๗๐ – ๗๔ B 

๖๕ – ๖๙ C+ 

๖๐ – ๖๔ C 

๕๕ – ๕๙ D+ 

๕๐ – ๕๔ D 

๐ – ๔๙ F 
 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๒๕ 
 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั 

ล้วน สายยศและอังคณาสายยศ .เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา  .กรุงเทพฯ , สุวีริยาสาส์น,2538  

www.riclib.nrct.go.th/link/fulltextorg.html 

elibrary.trf.or.th/ 

www.thaiedresearch.org/ 

www.thailis.or.th/ 

www.ku.ac.th/research1/ 
www.research.chula.ac.th/ 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 - ไฟล์ Word ที่ใช้ประกอบการสอนส าหรับนักศึกษาสามารถคัดลอกไปศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเตมิได้ 

- ไฟล์ PDF ที่ใช้ประกอบการสอนส าหรับนักศึกษาสามารถคัดลอกไปศกึษา ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 

- ไฟล์ PowerPoint ที่ใช้ประกอบการสอนส าหรับนักศึกษาสามารถคดัลอกไปศึกษา ค้นคว้าเพิม่เติม

ได้ 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- ต ารา วารสารและเวบ็ไซต์ที่เกี่ยวกับหวัข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia Google.com 

ค าอธิบายศัพท์ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้ 

  แบบประเมินรายวิชา 

           การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

           การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

           ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษา 

            อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................... 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

          แบบประเมินผู้สอน 

           ผลการสอบ 

           การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

http://www.riclib.nrct.go.th/link/fulltextorg.html
http://www.thaiedresearch.org/
http://www.thailis.or.th/
http://www.ku.ac.th/research1/


มคอ.๓ 
 

๒๖ 
 

           การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 

           การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

            อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................................. 

๓.  กลไกการปรับปรุงการสอน 

           สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

           การวิจัยในชั้นเรียน 

           อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................. 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาของนักศึกษา 

           มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา          

โดยตรวจสอบ  ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

           การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาการประจ า

คณะ 

           การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่ืนๆที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

            อ่ืนๆ (ระบุ)..... ................................................................................................................. 

 

 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

           ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม

ข้อ ๔ 

           ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 

           ปรับปรุงรายวิชาในช่วงเวลาการปรับปรุงหลักสูตร 

            อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................... 
 


