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รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.๓) 

 
รหัสวชิา  ๓๐๓๐๒๔๓๐    

๓ (๐-๗-๓) หนวยกติ 

ชื่อวชิา โครงงานพเิศษ 

 
 

ประจําภาคการศกึษา ที่ ๒/๒๕61 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส  

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลัยนครพนม 
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มคอ. ๓  รายละเอยีดของรายวชิา 

 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการของแตละรายวชิาเพื่อใหการจัดการเรยีนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอยีด

ของหลักสูตร  ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา

ความรูในรายวชิา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ  ที่นักศกึษาจะไดรับการพัฒนา

ใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน 

วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเปน

สําหรับการเรยีนรู นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวชิาและกระบวนการปรับปรุง 

 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี ้

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนนิการ 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศกึษา 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวชิา 
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รายละเอยีดของรายวชิา 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวทิยาลัยนครพนม 

คณะ/วทิยาลัย       คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา  

   ๓๐๓๐๒๔๓๐ โครงงานพเิศษ 

                        Industrial Projects                  

 

๒. จํานวนหนวยกติ     ๓ (๐-๗-๓)  หนวยกติ 

  บรรยาย  - ชั่วโมง/สัปดาห 

  ปฏบิัต ิ   ๗ ชั่วโมง/สัปดาห 

  ศกึษาดวยตนเอง  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห         

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

 3.1  สําหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส (หลักสูตร

ใหม/ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

                 หลายหลักสูตร (หลักสูตรที่ใชรายวชิาน้ีเปนรายวชิาเลอืกทั่วไป /รายวชิาศกึษาทั่วไป) 

           3.2 ประเภทของรายวชิา 

                 วิชาศกึษาทั่วไป กลุมวชิา................................................................................................... 

                 วชิาเฉพาะ ( วชิาแกน วิชาเฉพาะดาน วชิาพื้นฐานวชิาชีพและวชิาชพี ) 

                 วิชาเลอืก 

๔. อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน 

๔.๑ อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา  

                ช่ืออาจารย ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๓๔๘๙๙๐๐๑๒xxxx  

ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒกิารศึกษา ปรญิญาโท 

           ๔.๒  อาจารยผูสอน (ทุกคน) 

  ไมมี 

๕. ภาคการศกึษา / ช้ันปที่เรยีน 

 ภาคการศกึษา ๒/2561  /  ช้ันปที ่๒ เทียบโอน 
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๖. รายวชิาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)   

 ไมมี 

๗. รายวชิาที่ตองเรยีนพรอมกัน  (Co-requisites)   

 ไมมี 

 

๘. สถานที่เรยีน   

              ในสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยนครพนม (อาคาร ๐๓๐๔ หอง ๔๒๐๔ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม) 

              นอกสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยนครพนม(ระบุ ....................................................................) 

 

๙. วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั้งลาสุด 

          วันที่ ๑๔ เดอืน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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หมวดที่ ๒   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวชิา 

         จุดมุงหมายของรายวิชา เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรยีนรูในรายวชิาโครงงานพิเศษ โดยมี

วัตถุประสงค เพือ่ใหนักศกึษาเกิดผลลัพธการเรยีนรูดังตอไปนี้ 

๑.๑ เพื่อใหนักศึกษาทราบหลักการคนหาที่มาของปญหา และแกปญหาโดยใชความรูพื้นฐาน

ทางดานไฟฟา อเิล็กทรอนกิส และคอมพวิเตอร   

๑.2 เพื่อใหนักศกึษาเพื่อใหนักศกึษาออกแบบ และสรางอยางมีระบบ โดยใชความรูพื้นฐานทางดาน

ไฟฟา อเิล็กทรอนกิส และคอมพวิเตอร 

 

๒. วัตถปุระสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

วัตถปุระสงค ขอมูล/หลักฐาน วธิกีารพัฒนาปรับปรุง ผูรับผดิชอบ 

๑.เพื่อพัฒนาเนื้อหาใหตรง

ตามความตองการ 

จาก มคอ.๕ /จากโครงงาน

พเิศษ /การวจิัย 

ประชุมวพิากษปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะ 

อาจารยกลุมวชิา 

 

หมวดที่ ๓   ลักษณะและการดําเนนิการ 
 

๑. คําอธบิายรายวชิา  

นักศกึษาทํางานเปนกลุมภายใตการควบคุมและปรกึษาของคณาจารย แตละกลุมจะไดรับการ

สนับสนุนใหออกแบบ และสรางอยางมรีะบบ โดยการคนหาที่มาของปญหา และแกปญหาโดยใชความรู

พื้นฐานทางดานไฟฟา อเิล็กทรอนิกส และคอมพวิเตอร  

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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศกึษา 
  

บรรยาย/ทฤษฎี สอนเสรมิ 
การฝกปฏบิัตงิานภาคสนาม/การ

ฝกงาน 

การศกึษาดวย

ตนเอง 

- - ๔๕ ๑๕ 
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล  

นักศกึษาสามารถตดิตอผูสอน เพื่อขอคําปรึกษา หรือแนะนํา ไดตลอดเวลา ดวยตนเอง หรือโดยวิธี

สื่อสารที่สะดวก ดังนี้ สถานที่ตดิตอผูสอน: หองพักอาจารยสาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส ประกาศเวลา

ใหคําปรกึษา ทางโทรศัพท หรอืทางสื่ออเิล็กทรอนิกส จํานวน ๒ ช่ัวโมงตอ/วัน 
 

 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จรยิธรรมที่ตองพัฒนา 

   หลัก 

   - 

   รอง 

   ๑.๑.๑  มีระเบยีบวนิัยและเปนแบบอยางที่ด ี

๑.๑.๒  มีความเสียสละ มเีมตตา กรุณา และชวยเหลอืผูอื่น 

 ๑.๒  วธิกีารสอน 

        ๑.๒.๑  บรรยายสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม 

       ๑.๒.๒  สาธติ 

      ๑.๒.๓  กรณศีกึษา 

   ๑.๓  วธิกีารประเมินผล 

๑.๓.๑  พฤตกิรรมการเขาเรยีนและพฤตกิรรมในชัน้เรยีนของนักศกึษา 

๑.๓.๒  ประเมนิจากการมีสวนรวมในชัน้เรยีน 

     ๑.๓.๓  ประเมนิจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสทิธภิาพงานที่ไดรับมอบหมาย 

๒. ความรู 

   ๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ 

     หลัก 

๒.๑.๑  มคีวามรูและความเขาใจในดานวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 

๒.๑.๒  สามารถเช่ือมโยงศาสตรดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการดําเนนิชีวติ 

   รอง 

๒.๑.๓  มคีวามรูและความเขาใจในดานภาษาและการส่ือสาร 

  ๒.๒ วธิกีารสอน 

๒.๒.๑  อภิปรายแบบมสีวนรวม มอบหมายงาน เสนอรายงาน   

๒.๒.๒  กรณศีกึษา  
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๒.๒.๓  การเรยีนรูผานวดีทีัศน 

       ๒.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  ๒.๓.๑  ประเมนิจาก รายงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

๒.๓.๒  ประเมินจากการอภิปรายแบบมสีวนรวมในช้ันเรยีน 

๓. ทกัษะทางปญญา 

 ๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

   หลัก 

๓.๑.๑ สามารถบูรณาการความรูในการจัดการได 

รอง 

๓ ..๒๑ มคีวามคดิสรางสรรคและสามารถคดิไดอยางเปนระบบ 

๓.๑.๓ สามารถวเิคราะหปญหาและแกปญหาไดอยางมเีหตุมีผล 

๓.๒  วธิกีารสอน 

     ๓.๒.๑  อภปิรายแบบมสีวนรวม 

     ๓.๒.2  ฝกตัง้คําถามตอบคําถามอยางสรางสรรคและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได 

   ๓.๓ วธิกีารประเมินผล 

     ๓.๓.๑ ประเมนิคําตอบจากปญหาในกรณศีกึษาที่เกี่ยวของ  

       ๓.๓.๒ ประเมนิจากการทําแบบฝกหัด   

      ๓.๓.๓ ประเมนิจากการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

 ๔.๑ ทักษะที่ตองการพัฒนา 

   หลัก 

   - 

รอง 

๔.๑.๑ มจีติสาธารณะรับผดิชอบตอตนเองและสวนรวม 

๔ ..๒๑  สามารถสรางความสัมพันธระหวางกลุมคนหลากหลายได 

  ๔.๒ วธิกีารสอน 

  ๔.๒.๑  นําเสนองานในช้ันเรยีน 

๔.๒.๒  อภปิรายแบบมสีวนรวม  

  ๔.๓  วธิกีารประเมนิผล 

๔.๓.๑ ประเมนิจากความสามารถในการทํางานเปนทมีและการปฏบิัติงานรวมกับผูอื่น 

         ๔.๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการมสีวนรวมในกลุม 

     ๔.๓.๓ ประเมนิจากการปฏิบัติ 
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๕. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่ตองพัฒนา 

   หลัก 

 ๕.๑.๑  สามารถวเิคราะหขอมูลเชิงตัวเลขไดอยางถูกตอง 

      ๕.๑.๒  สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการคนควาหาแหลงความรูที่ทันสมัย 

   ๕.๑.๓  มทีักษะการสื่อสารทัง้การฟง พูด อานและการเขยีนได 

   รอง 

      ๕.๑.๔ สามารถเลือกใชสื่อการนําเสนอตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

 ๕.๒  วธิกีารสอน 

        ๕.๒.๑ การจัดทํารายงานและการนําเสนอหนาช้ันเรยีน 

๕.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรยีนรูใหผูเรยีนสบืคน วเิคราะหและนําเสนอขอมูล 

     ๕.๓  วธิีการประเมนิผล 

        ๕.๓.๑ ประเมนิจากรูปเลมรายงานและการนําเสนอหนาชัน้เรยีน 

           ๕.๓.๒ ประเมนิจากแผนผังความคดิ (Mind Map)  

 

๖.  ดานทักษะความสามารถ การปฏบิัตงิานในโรงงาน สถานประกอบการ 

 ๖.๑  ดานทักษะความสามารถ การปฏบิัติงานในโรงงาน สถานประกอบการที่ตองพัฒนา 

   หลัก 

๖.๑.๑  ทักษะในดานการบรหิารจัดการอุตสาหกรรมเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส 

  รอง 

๖.๑.๒ ทักษะการสรางสัมพันธภาพการที่ดใีนการทํางานและความรับผดิชอบตองานที่ไดรับ 

มอบหมายทัง้รายบุคคลและรายกลุม ทักษะการคนควาหาขอมูลเพิ่มพูนความรูทางสื่อสารสนเทศตางๆ 

 6.๒  วธิกีารสอน 

        ๕.๒.๑ การจัดทํารายงานและการนําเสนอหนาช้ันเรยีน 

๕.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรยีนรูใหผูเรยีนสบืคน วเิคราะหและนําเสนอขอมูล 

     6.๓  วธิีการประเมนิผล 

        ๕.๓.๑ ประเมนิจากรูปเลมรายงานและการนําเสนอหนาชัน้เรยีน 

           ๕.๓.๒ ประเมนิจากแผนผังความคดิ (Mind Map)  
 

 

            



มคอ.๓ 

 

๘ 
 

หมวดที่  ๕   แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห 

ที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 

 

จํานวนช่ัวโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

 

ผลการเรยีนรูที่

ตองการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กจิกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถาม)ี 

 

วธิกีารประเมนิ 

 

เครื่องมอืประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบิัตกิาร 

๑ แนะนํารายวชิา 

- เนื้อหาการเรยีน 

- การวัดและ

ประเมินผล 

การเขยีนขอเสนอ

โครงงานพเิศษ 

- ๗ - ชี้แจงเน้ือหา

เบ้ืองตนของราย 

วชิาแกนักศกึษา 

- แจงเกณฑการ

วัดและประเมนิ 

ผลแกนักศกึษา 

- นักศกึษาเขียน

ขอเสนอโครงงาน

พเิศษได 

ความรับผดิชอบหลัก 

๓.๓ , ๕.๔   

 

ความรับผดิชอบรอง 

๑.๓ , ๒.๑  , ๓.๒ , 

๔.๒ , ๔.๓ , ๖.๒  

 

- บรรยาย 

- สาธติ 

- มอบหมายงาน 

 

- ประเมนิจาก

บันทกึการเขาช้ัน

เรยีน และการมี

สวนรวมในชัน้เรยีน 

- บันทกึการเขาชัน้

เรยีน 

- แบบประเมนิ 

 

ผศ.นาว ีอุดร 

 

๒-๓ นําเสนอราง

ขอเสนอโครงงาน

พเิศษ 

- ๑๔ - นักศกึษา

นําเสนอราง

ขอเสนอโครงงาน

พเิศษได 

 

 

ความรับผดิชอบหลัก 

 ๒.๓ ,  ๕.๔   

 

ความรับผดิชอบรอง 

๑.๓ , ๑.๔ , ๒.๑ , 

๔.๒  , ๖.๒  

 

- บรรยาย 

- สาธติ 

- กิจกรรมในช้ันเรยีนท่ี

ผูเรยีนและผูสอนรวมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมินจากการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

- ประเมนิจาก

บันทกึการเขาช้ัน

เรยีน 

 

- บันทกึการเขาชัน้

เรยีน 

- แบบประเมนิการ

นําเสนอ 

 

ผศ.นาว ีอุดร 

 

 



มคอ.๓ 

 

๙ 
 

สัปดาห 

ที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 

 

จํานวนช่ัวโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

 

ผลการเรยีนรูที่

ตองการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กจิกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถาม)ี 

 

วธิกีารประเมนิ 

 

เครื่องมอืประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบิัตกิาร 

๔-๕ นําเสนอขอเสนอ

โครงงานพเิศษ 

 

 

- ๑๔ - นักศกึษา

นําเสนอขอเสนอ

โครงงานพเิศษ 

ได 

 

ความรับผดิชอบหลัก 

 ๓.๓ , ๒.๔ , ๕.๒ , ๖.๕ 

 

ความรับผดิชอบรอง 

๑.๓ , ๑.๔ , ๓.๑ , ๔.๒ 

, ๔.๓ , ๖.๒  

- บรรยาย 

- สาธติ 

- กิจกรรมในช้ันเรยีนท่ี

ผูเรยีนและผูสอนรวมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมินจากการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

- ประเมนิจาก

บันทกึการเขาช้ัน

เรยีน 

- บันทกึการเขาช้ัน

เรยีน 

- แบบประเมนิการ

นําเสนอ 

 

 

ผศ.นาว ีอุดร 

 

๖-๗ ความกาวหนาของ

การดําเนนิงาน

โครงงานพเิศษ 

- ๑๔ - นักศกึษา

นําเสนอรายงาน

ความกาวหนาของ

การดําเนินงาน

โครงงานพเิศษได 

 

ความรับผดิชอบหลัก 

๒.๓ , ๓.๓ , ๕.๑ , 

๖.๕ 

ความรับผดิชอบรอง 

๑.๓ , ๑.๔ , ๒.๑ , 

๓.๑ , ๓.๒ , ๔.๒ , 

๔.๓ , ๖.๒ 

- บรรยาย 

- สาธติ 

- กิจกรรมในช้ันเรยีนท่ี

ผูเรยีนและผูสอนรวมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมินจากการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

- ประเมนิจาก

บันทกึการเขาช้ัน

เรยีน 

- บันทกึการเขาชัน้

เรยีน 

- แบบประเมนิ

ความกาวหนา 

- แบบประเมนิการ

นําเสนอ 

 

ผศ.นาว ีอุดร 

 

๘ สอบกลางภาค 
 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 

 

๑๐ 
 

สัปดาห 

ที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 

 

จํานวนช่ัวโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

 

ผลการเรยีนรูที่

ตองการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กจิกรรมการจัดการ

เรยีนการสอน 

สื่อการสอน (ถาม)ี 

 

วธิกีาร

ประเมนิ 

 

เครื่องมอืประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบิัตกิาร 

๙ การเขยีนผลการ

ดําเนนิงานโครงงาน

พเิศษ 

- ๗ - นักศกึษาเขียนผล

การดําเนินงาน

โครงงานพเิศษได 

ความรับผดิชอบหลัก 

๒.๓ , ๓.๓ , ๕.๑ , ๖.๕ 

ความรับผดิชอบรอง 

๑.๓ , ๑.๔ , ๒.๑ , ๓.๑ 

, ๓.๒ , ๔.๒ , ๔.๓ , 

๖.๒ 

 

- บรรยาย 

- สาธติ 

- กิจกรรมในช้ันเรยีนท่ี

ผูเรยีนและผูสอนรวมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมนิจาก

บันทกึการเขา

ชัน้เรยีน 

- ประเมนิจาก   

ใบงาน 

- บันทกึการเขาชัน้

เรยีน 

- แบบประเมนิ 

 

ผศ.นาว ีอุดร 

 

๑๐ การเขยีนสรุปการ

ดําเนนิงานโครงงาน

พเิศษ 

- ๗ - นักศกึษาเขียนสรปุ

การดําเนินงาน

โครงงานพเิศษได 

 

ความรับผดิชอบหลัก 

 ๓.๓ , ๕.๒ 

ความรับผดิชอบรอง 

๑.๓ , ๑.๔ , ๒.๑ , ๓.๑ 

, ๓.๒ , ๔.๒ , ๔.๓ , 

๖.๒ 

 

- บรรยาย 

- สาธติ 

- กิจกรรมในช้ันเรยีนท่ี

ผูเรยีนและผูสอนรวมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมนิจาก

บันทกึการเขา

ชัน้เรยีน 

- ประเมนิจาก   

ใบงาน 

- บันทกึการเขาชัน้

เรยีน 

- แบบประเมนิ  

ผศ.นาว ีอุดร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 

 

๑๑ 
 

สัปดาห 

ที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 

 

จํานวนช่ัวโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

 

ผลการเรยีนรูที่

ตองการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กจิกรรมการจัดการ

เรยีนการสอน 

สื่อการสอน (ถาม)ี 

 

วธิกีาร

ประเมนิ 

 

เครื่องมอืประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบิัตกิาร 

๑๑-

๑๒ 
จัดทาํรูปเลมโครงงาน

พเิศษ  

- ๑๔ - นักศกึษาจัดรูปเลม

โครงงานพเิศษได 

ความรับผดิชอบหลัก 

๒.๓ ,  ๒.๔ , ๖.๕  

  

ความรับผดิชอบรอง 

๑.๓ , ๑.๔ , ๒.๑ , ๓.๑ 

, ๓.๒ , ๔.๒ , ๔.๓ , 

๖.๒ 

 

- บรรยาย 

- สาธติ 

- กิจกรรมในช้ันเรยีนท่ี

ผูเรยีนและผูสอนรวมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมนิจาก

บันทกึการเขา

ชัน้เรยีน 

- ประเมนิจาก   

ใบงาน 

- บันทกึการเขาชัน้

เรยีน 

- แบบประเมนิ 

 

ผศ.นาว ีอุดร 

 

๑๓-

๑๕ 

การนําเสนอโครงงาน

พเิศษ 

- ๒๑ - นักศกึษานําเสนอ

โครงงานพเิศษได 

ความรับผดิชอบหลัก 

๒.๔  , ๓.๓ , ๕.๔  , 

๖.๕   

ความรับผดิชอบรอง 

๑.๓ , ๑.๔ , ๒.๑ , ๓.๑ 

, ๓.๒ , ๔.๒ , ๔.๓ , 

๖.๒ 

- การนําเสนอของ

นักศกึษา 

- อภิปรายแบบมสีวน

รวม 

- กิจกรรมในช้ันเรยีนที่

ผูเรยีนและผูสอนรวมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมินจาก

การนําเสนอ

ของนักศกึษา 

- ประเมนิจาก

บันทกึการเขา

ชัน้เรยีน 

- ประเมนิจาก

รายงาน

โครงงานพเิศษ 

- บันทกึการเขาช้ัน

เรยีน 

- แบบประเมนิการ

นําเสนอ 

- แบบประเมนิ

รายงานโครงงาน

พเิศษ 

ผศ.นาว ีอุดร 

 

๑๖ สอบปลายภาค 
 



มคอ.๓ 

 

 
 

๒. แผนการประเมนิผลการเรียนรู 

๒.๑ การวัดผล 

ผลการเรยีนรู 

Learning Outcome 

วิธกีารประเมนิผลนักศึกษา 
สัปดาหที่

ประเมนิ 

สัดสวนของ

การ

ประเมนิผล 

๑.๓ ,๑.๔, ๒.๑, ๔.๒, ๔.๓  การสังเกต การเขาหองเรยีน ๑-๑๕ ๕% 

๒.๓, ๒.๔, ๓.๓, ๓.๒, ๕.๑, ๕.๒, 

๖.๕, ๖.๒ 

งานที่มอบหมาย ๑-๑๕ 4๐% 

๒.๓, ๒.๔, ๓.๓, ๓.๑ ๕.๑, ๕.๒, 

๕.๔, ๔.๓ 

การสอบกลางภาค ๘ ๒๐% 

๑.๓, ๑.๔, ๔.๒, ๔.๓ 

 

การประเมนิพฤตกิรรมดาน

คุณธรรม จรยิธรรม และความ

รับผดิชอบ 

๑-๑๕ ๕% 

๒.๓, ๒.๔, ๓.๓, ๓.๒, ๕.๑, ๕.๒, 

๖.๕ 

การสอบปลายภาค ๑๖ 3๐% 

 

 

 ๒.๒ การประเมนิผล 

ชวงระดับคะแนน 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 

 

๑๓ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการสอนวชิาโครงงานพเิศษ 

 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - ไฟล Word ที่ใชประกอบการสอนสําหรับนักศกึษาสามารถคัดลอกไปศกึษา คนควาเพิ่มเตมิได 

- ไฟล PDF ที่ใชประกอบการสอนสําหรับนักศกึษาสามารถคัดลอกไปศกึษา คนควาเพิ่มเตมิได 

- ไฟล PowerPoint ที่ใชประกอบการสอนสําหรับนักศกึษาสามารถคัดลอกไปศกึษา คนควาเพิ่มเติมได 

 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

- ตํารา วารสารและเว็บไซตที่เกี่ยวกับหัวขอในสาขาไฟฟา อเิล็กทรอนิกส คอมพวิเตอร และสาขา

อื่นๆทีเ่กี่ยวของ เชน ThaiLIS, Thai Journals Online, UCTAL, Web of Science, ScienceDirect, Google 

Scholar, Google 

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 

๑. กลยุทธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศกึษา ไดดังนี้ 

  แบบประเมินรายวชิา 

           การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรยีน 

           การสะทอนความคดิจากพฤตกิรรมของผูเรยีน 

           ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการส่ือสารกับนักศกึษา 

            อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................... 

 

๒.  กลยุทธการประเมนิการสอน 

          แบบประเมินผูสอน 

           ผลการสอบ 

           การทวนสอบผลการประเมินการเรยีนรู 

           การประเมนิโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบ 

           การสังเกตการณสอนของผูรวมทมีการสอน 



มคอ.๓ 

 

๑๔ 
 

           อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................. 

 

๓.  กลไกการปรับปรุงการสอน 

           การจัดการเรยีนการสอน 

           การวจิัยในช้ันเรยีน 

           อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................. 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิาของนักศกึษา 

           มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา          

โดยตรวจสอบ  ขอสอบ รายงาน วธิกีารใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤตกิรรม 

           การทวนสอบการใหคะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาการประจํา

คณะ 

           การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศกึษาโดยอาจารย หรอืผูทรงคุณวุฒิ

อื่นๆที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

           อื่นๆ (ระบุ)..... ................................................................................................................. 

 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวชิา 
 

           ปรับปรุงรายวชิาในแตละป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม

ขอ ๔ 

           ปรับปรุงรายวชิาในแตละป ตามผลการประเมินผูสอนโดยนักศกึษา 

           ปรับปรุงรายวชิาในชวงเวลาการปรับปรุงหลักสูตร 

           อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................... 
 


