
 มคอ. 3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/สาขาวิชา            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
30302413         เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์    (Computer Interfacing Techniques) 

2. จ านวนหน่วยกิต บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง  
 3  หน่วยกิต          (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา  
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) ส าหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์สมชาติ  โสนะแสง 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 / ชั้นปีที ่4   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

-  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน    

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 พฤษภาคม 2561 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

           เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจหลักการของโครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบบัสต่างๆ การเขียนภาษา
แอสแซมบลีและการเขียนภาษาระดับสูงในการควบคุมระบบ การะประยุกต์ใช้งานในงานระบบไมโครเพ่ือเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรม และบัสภายใน วิธีการใช้การควบคุมอุปกรณ์ภายนอกแบบขัดจังหวะ 
pooling memory map และ i/o map   

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

          รายวิชานี้ยังไมมีการปรับปรุง  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

          โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบบัสต่างๆ การเขียนภาษาแอสแซมบลีและการเขียนภาษาระดับ
สูงในการควบคุมระบบ การะประยุกต์ใช้งานในงานระบบไมโครเพ่ือเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตขนาน พอร์ต
อนุกรม และบัสภายใน วิธีการใช้การควบคุมอุปกรณ์ภายนอกแบบขัดจังหวะ pooling memory map และ i/o map   
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

- 

ตามความต้ อ งการขอ ง
นั ก ศึ กษ าเป็ น กลุ่ ม แล ะ
เฉพาะราย 

45 ชั่วโมง 45 ชั่วโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

         ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักศึกษาสามารถ
ต่อผู้สอนเพ่ือขอค าปรึกษาหรือแนะน าได้ในช่วงเวลาท างาน  ด้วยตนเองหรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวก ดังนี้   สถานที่
ติดต่อผู้สอน: ห้องพักอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
โทร. 0-919498425 E-mail : somchat.s@npu.ac.th 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.  ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 
 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 
1.3 กลยทุธ์/วิธีการ

ประเมินผล  

1 []  มรีะเบยีบวนิัยและเป็น
แบบอยา่งทีด่ ี ตรงต่อเวลา  
 

1 มกีารสอดแทรกเรือ่ง
ระเบยีบวนิยั ตรงต่อเวลา
ในการท างานและดา้น
จรรยาบรรณวชิาชพี การ
รูจ้กัเสยีสละ และความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ  

1 ประเมนิจากการการเขา้
เรยีน เชค็ชื่อ และการส่งงาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมายต่าง และ
สอบยอ่ย  สอบกลางภาค
การศกึษา และการสอบปลาย
ภาคการศกึษาทีเ่ป็นไปอยา่ง
สุจรติ 

2 []  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง
และหน้าที ่ มวีนิยั  ตรงต่อเวลา  
เคารพกฎระเบยีบ  และขอ้บงัคบั
ขององคก์รและสงัคม 
 

2 ปลกูฝังใหม้รีะเบยีบวนิยั 
โดยเน้นการเขา้ชัน้เรยีน
ใหต้รงเวลา ตลอดจนการ
แต่งกายของนกัศกึษาให้
เป็นไปตามระเบยีบของ
มหาวทิยาลยั   

2 ประเมนิจากพฤตกิรรมของ
ผูเ้รยีน เช่น การเขา้ชัน้เรยีน
ตรงเวลา  ส่งงานตรงเวลา
และครบถว้น   

 
2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 
2.3 กลยทุธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 []  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
หลกัการและทฤษฎพีืน้ฐานดา้น
วศิวกรรม  และสามารถน าไป
ประยกุตไ์ด ้ในการวางแผนและ
แกปั้ญหาได ้

1 จดัการเรยีนการสอนทีม่ ี
ลกัษณะยดึผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัโดยจดักจิกรรมใน
ลกัษณะบรูณาการความรู้
และประสบการณ์เดมิของ
ผูเ้รยีนเขา้กบัความรูแ้ละ
ประสบการณ์ใหม่  

1 ประเมนิดว้ยการสอบยอ่ย 
สอบกลางภาคการศกึษาและ
สอบปลายภาคการศกึษา 
 

2 []  มคีวามรูใ้นสาขาวชิา
เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส ์ ทัง้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัอิยา่ง
กวา้งขวาง เป็นระบบ เป็นสากล 

2จดัการเรยีนการสอนทีม่ ี
ลกัษณะยดึผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัโดยจดักจิกรรมให้
คน้ควา้หาความรูท้ ัง้

2 ประเมนิจากงานที่
มอบหมายและการน าเสนอ 
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และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

3 []  มคีวามรูท้ีเ่กดิจากการบรูณา
การศาสตรใ์นรายวชิาต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
 

3 จดักจิกรรมทีเ่ปิดโอกาส
ใหผู้เ้รยีนไดส้มัผสักบั
วทิยากรทีม่คีวามรู้
ความสามารถในศาสตร์
หรอืคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคท์ีต่อ้งการปลกูฝัง 
ตามโอกาสอนัควร   

3 ประเมนิจากงานที่
มอบหมายรายบุคคลบุคคล 

 
 
3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 
3.3 กลยทุธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 []มคีวามสามารถในการคน้หา
ความรู ้ขอ้มลู และประเมนิความ
ถูกตอ้งไดด้ว้ยตนเอง 
 

1 จดักจิกรรมการเรยีน
การสอนดว้ยกระบวนการ
คดิเพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
คดิวเิคราะห ์ ใครค่รวญ
ดว้ยเหตุผล  และมี
วจิารณญาณ  

1 ประเมนิดว้ยการสงัเกต
พฤตกิรรมทางปัญญาของ
ผูเ้รยีนตัง้แต่  คดิวเิคราะห ์ 
การค านวณค่าต่าง ๆ   
 

2  []   มคีวามสามารถในการ
วเิคราะหส์ถานการณ์ต่าง ๆ และ
ประยกุตค์วามรูใ้นการแกปั้ญหาได้
อยา่งสรา้งสรรค ์
 

2 จดัการเรยีนรูด้ว้ย
ประสบการณ์ตรง เช่นการ
ถามตอบในชัน้เรยีน  เพื่อ
ฝึกสงัเกต  สมัภาษณ์ 
พดูคุย 

2 ประเมนิดว้ยการพดู
รายงานผลการทดลอง
วเิคราะห ์ สรปุผล  และ
อธบิายต่อหน้าชัน้เรยีน 

3 [] สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ เพื่อที่
น าไปสู่การสรา้งสรรคน์วตักรรม
ใหม ่ๆ 
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4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 
4.3 กลยทุธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 []  มคีวามรบัผดิชอบต่องานที่
ไดร้บัมอบหมายทัง้งานรายบุคคล
และงานกลุ่ม 
 
 

1 จดักจิกรรมการเรยีนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงจาก
การท างานเป็นคู่ หรอืเป็น
กลุ่ม เพื่อฝึกความ
รบัผดิชอบ   

1 สงัเกตการรว่มกจิกรรม
กลุ่มของผูเ้รยีน สงัเกต
แนวคดิ แนวทางการตอบ
ปัญหาแบบเฉพาะหน้า 
 

3 []  มคีวามเป็นกลัยาณมติรกบั
ผูเ้รยีน เพื่อนรว่มงาน ผูป้กครอง 
ผูบ้รหิาร และชุมชน  ม ีมนุษย
สมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงานภายใน
องคก์รและบุคคลทัว่ไป 

3 ส่งเสรมิใหน้กัศกึษากลา้ 
แสดงออกและแสดงความ 
คดิเหน็ปลกูฝังความรบัผดิ 
ชอบต่อหน้าที ่ไดร้บัใน
งานกลุ่ม 

3 สงัเกตพฤตกิรรมการระดม
สมองประเมนิผลจากรายงาน 

 
5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.1 ผลการเรียนรู้ 
5.2 กลยทุธ์/ 
วิธีการสอน 

1 []  สามารถเลอืกใชว้ธิกีารและ
เครือ่งมอืสื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสม 

1  พฒันาทกัษะดา้นการสื่อสารและ
การสบืคน้ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 จดักจิกรรมการเรยีน 
การสอนดวัยการจดั
ประสบการณ์ตรงให ้
ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสใช้ 
พืน้ฐานในการวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์

2 []  สามารถสบืคน้ ศกึษา 
วเิคราะห ์และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
เพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม 

2  พฒันาทกัษะการวเิคราะหข์อ้มลู
เชงิปรมิาณจากกรณศีกึษา 

2 จดักจิกรรมการเรยีน 
รูใ้หผู้เ้รยีนไดม้โีอกาส 
สบืคน้ขอ้มลูดว้ย 
เทคโนโลยสีารสนเทศที่
เหมาะสม  
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6. ด้านทกัษะพิสยั 
6.1 ผลการเรียนรู้ 6.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  6.3 กลยทุธ์/วิธีการ

ประเมินผล  

1. [] สามารถบูรณาการความรูใ้น
สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์
กบัศาสตรใ์นรายวชิาอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
 

1. การมอบหมายงานที่
ตอ้งมกีารน าเสนอทัง้รปู
เอกสารและการพดู
ประกอบสื่อเทคโนโลย ี
2. การแนะน าเทคนิคการ
สบืคน้ขอ้มลูดว้ย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.ประเมนิทกัษะการใชส้ื่อและ
การใชภ้าษาพดูจากการ
น าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
2. การประเมนิผลจาก
ความสามารถในการเลอืกใช้
เครือ่งมอืต่าง ๆ   

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อที่ใช้ 

1 - แนะน า รายวิชา    
- ระเบียบการเข้าห้องปฏิบัติการ  
-ระบบไมโครคอมพิวเตอร์  
  

3 -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint) 
สื่อวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร่ 

2  - ระบบบัส  
 

3  -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-นักศึกษาปฏิบัติการ 

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint) 
สื่อวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร่ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อที่ใช้ 

3 - ภาษาแอสแซมบลี และภาษาระดับสูง  3 -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-นักศึกษาปฏิบัติการ 

ประกอบเอกสารหลัก
ร่วมกับสื่อ
ประกอบการเรียนรู ้
(Microsoft 
PowerPoint)สื่อวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร ่

4 -ภาษาแอสแซมบลี และภาษาระดับสูง (ต่อ)  
 

3 -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-นักศึกษาปฏิบัติการ 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับสื่อ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร่ 

5 -การเขียนภาษาซี ในงานควบคุม   
 

3 -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-นักศึกษาปฏิบัติการ 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับสื่อ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร่ 

6 -การเขียนภาษาซี ในงานควบคุม (ต่อ)  3 -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-นักศึกษาปฏิบัติการ 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับสื่อ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อที่ใช้ 

สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร่ 

7 - การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมและขนานร่วมกับ
ไมโครคอนโทรเลอร์   

 

3 -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-นักศึกษาปฏิบัติการ 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับสื่อ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร่ 

8 -การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมและขนานร่วมกับ
ไมโครคอนโทรเลอร์ (ต่อ)  

3 -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-นักศึกษาปฏิบัติการ 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับสื่อ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร่ 

9 สอบกลางภาค 3  จัดสอบนอกตาราง 
10 -การใช้โปรแกรมควบคุมด้วย LabView   

   
 

3 -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-นักศึกษาปฏิบัติการ 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับสื่อ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร่ 

11 -การใช้โปรแกรมควบคุมด้วย LabView    3 -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับสื่อ
ประกอบการ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อที่ใช้ 

-นักศึกษาปฏิบัติการ เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร่ 

 
12 -การใช้โปรแกรมควบคุมด้วย LabView    3 -อาจารย์แนะน า  

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-นักศึกษาปฏิบัติการ 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับสื่อ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร่ 

13 - การเชื่อมต่อ I/O Analog and Digital   3 -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-นักศึกษาปฏิบัติการ 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับสื่อ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร่ 

14 ประยุกต์ใช้ Labview ในงานระบบควบคุมที่มี
การเชื่อมต่อ I/O Analog and Digital   

3 -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-นักศึกษาปฏิบัติการ 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับสื่อ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร่ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อที่ใช้ 

15 สอบปฏิบัติการ  
ทบทวนเนื้อหา และความเชื่อมโยงในงาน
ควบคุมต่างๆ  

3   

16 สอบปฏิบัติการ  3   
 
 
2 แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 
 
กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1 คะแนนเก็บ 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

ตลอดเทอม 
8 
16 

70 % 
10 % 
20 % 

2 การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย/การประเมินผลการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

0 % 

3 การเขียน/ความประพฤติในและนอกชั้นเรียน ตลอดภาค
การศึกษา 

0 % 

รวม 100 % 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอการและต าราหลัก 
- ใบงานการทดลอง ชุดฝึกด้านแอนะล๊อก   

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
            การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 

1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เขียน 
2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
3. แบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาและแบบประเมินรายวิชา 
4. ขอเสนอแนะผ่านสื่อสารสนเทศ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. จ านวนหรือร้อยละของผู้เข้าเรียนแต่ละคาบ และการสังเกตพฤติกรรม 
2. ค าถาม หรือแบบทดสอบ ผลการเรียนรู้ ทั้งห้าด้าน 
3. แบบประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.    การปรับปรุงการสอน  
            ท าการปรับปรุงการสอนทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน และผลประเมินการ
สอนและปัจจัยอ่ืนๆต่อไปนี้ 

1. ผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน ผลประเมินการสอน และแบบสอบถามความสนใจในชั้นเรียน 
2. ประเด็นปัจจุบันหรือหัวข้อที่คัดสรรตามความสนใจ (Current issue & selected topics) 
3. การวิจัยชั้นเรียน ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในรายวิชานี้ และรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกัน (วิชาชีพบังคับอ่ืน ๆ 

และวิชาชีพเลือก) อาทิ ศิลปในการถ่ายทอดความรู้สื่อการสอน การน าความรู้ไปใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ฯลฯ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
           การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา อาศัยทั้งปัจจัยภายในและภายนอกกระบวนการเรียน
การสอน ทวนสอบทั้งกระบวนการ ผลลัพท์และผลสัมฤทธิ์เพ่ือยืนยันว่า ผลประเมินประสิทธิผลของรายวิชาผลประเมิน
การสอนนั้นน่าเชื่อถือ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ด าเนินการทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน
รายวิชาเช่น 

1. ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน (ลักษณะนิสัย ได้แก่ การเข้าเรียน และการสังเกตพฤติกรรม) 
โดยผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้เรียนผ่านไปแล้ว โดยผู้ร่วมสอนอ่ืนหรือผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา (Cross & Link 
check) 

3. ผู้ร่วมสอนและร่วมรับผิดชอบรายวิชามีส่วนในการประเมินย่อยเช่น การออกข้อสอบร่วม และร่วมประเมินผล
การเรียน 

4. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมเป็นต้น 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้สอน ด าเนินการทุกปีการศึกษา อาศัย 

กระบวนการในมคอ.1 มคอ.2 และมคอ.3 โดยเฉพาะผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อ 1) ผล
ประเมินการสอน(ข้อ 2) การปรับปรุงการสอน (ข้อ 3) และการทวนสอบมาตรฐานผลส าฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา (ข้อ 
4) 

2. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยหลักสูตร  คณะ และระดับสถาบัน 
(มหาวิทยาลัย)สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประกันคุณภาพ ฯ 

 


