
 มคอ. 3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/สาขาวิชา            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

30302308         ไมโครโปรเซสเซอร์   

2. จ านวนหน่วยกิต บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง  

 3  หนว่ยกิต          (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา  

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) ส าหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์สมชาติ  โสนะแสง 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 

 ภาคการศกึษาที่ 3/2560  / ช้ันปีที ่4   

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่ม ี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

8. สถานที่เรยีน    

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

9. วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

10 พฤษภาคม 2561 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

           เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการของโครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบบัสต่างๆ การเขียน

ภาษาแอสแซมบลีและการเขียนภาษาระดับสูงในการควบคุมระบบ การะประยุกต์ใช้งานในงานระบบไมโคร

เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรม และบัสภายใน วิธีการใช้การควบคุมอุปกรณ์

ภายนอกแบบขัดจังหวะ pooling memory map และ i/o map   

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

          รายวิชานีย้ังไมมีการปรับปรุง  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

          โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบบัสต่างๆ การเขียนภาษาแอสแซมบลีและการเขียน

ภาษาระดับสูงในการควบคุมระบบ การะประยุกต์ใช้งานในงานระบบไมโครเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่าน

พอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรม และบัสภายใน วิธีการใช้การควบคุมอุปกรณ์ภายนอกแบบขัดจังหวะ pooling 

memory map และ i/o map   

2. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

- 

ตามความต้องการของ

นักศึกษาเป็นกลุ่มและ

เฉพาะราย 

45 ช่ัวโมง 45 ช่ัวโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

         ผูส้อนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามความต้องการ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยนักศึกษา

สามารถต่อผู้สอนเพื่อขอค าปรึกษาหรือแนะน าได้ในช่วงเวลาท างาน ด้วยตนเองหรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวก 

ดังนี้   สถานที่ติดตอ่ผูส้อน: หอ้งพักอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  

โทร. 0-919498425 E-mail : somchat.s@npu.ac.th 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

 
1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
1.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  

1 [•]  มีระเบียบวินยัและเป็น
แบบอยา่งท่ีดี  ตรงตอ่เวลา  
 

1 มีการสอดแทรกเร่ือง
ระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา
ในการท างานและด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ การ
รู้จกัเสียสละ และความ
ซ่ือสตัย์สจุริต  

1 ประเมินจากการการเข้า
เรียน เช็คช่ือ และการสง่งานท่ี
ได้รับมอบหมายตา่ง และสอบ
ยอ่ย  สอบกลางภาค
การศกึษา และการสอบปลาย
ภาคการศกึษาท่ีเป็นไปอยา่ง
สจุริต 

2 [•]  มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง
และหน้าท่ี  มีวินยั  ตรงตอ่เวลา  
เคารพกฎระเบียบ  และข้อบงัคบัของ
องค์กรและสงัคม 
 

2 ปลกูฝังให้มีระเบียบวินยั 
โดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้
ตรงเวลา ตลอดจนการแตง่
กายของนกัศกึษาให้เป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั   

2 ประเมินจากพฤตกิรรมของ
ผู้ เรียน เชน่ การเข้าชัน้เรียน
ตรงเวลา  สง่งานตรงเวลาและ
ครบถ้วน   

 
2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
2.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 [•]  มีความรู้และความเข้าใจใน
หลกัการและทฤษฎีพืน้ฐานด้าน
วิศวกรรม  และสามารถน าไป
ประยกุต์ได้ ในการวางแผนและ
แก้ปัญหาได้ 

1 จดัการเรียนการสอนท่ีมี
ลกัษณะยึดผู้ เรียนเป็น
ส าคญัโดยจดักิจกรรมใน
ลกัษณะบรูณาการความรู้
และประสบการณ์เดมิของ
ผู้ เรียนเข้ากบัความรู้และ
ประสบการณ์ใหม ่ 

1 ประเมินด้วยการสอบยอ่ย 
สอบกลางภาคการศกึษาและ
สอบปลายภาคการศกึษา 
 

2 []  มีความรู้ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ทัง้

2จดัการเรียนการสอนท่ีมี
ลกัษณะยึดผู้ เรียนเป็น

2 ประเมินจากงานท่ี
มอบหมายและการน าเสนอ 
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ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัอิยา่ง
กว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล 
และทนัสมยัตอ่สถานการณ์โลก 

ส าคญัโดยจดักิจกรรมให้
ค้นคว้าหาความรู้ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 

3 [•]  มีความรู้ท่ีเกิดจากการบรูณา
การศาสตร์ในรายวิชาตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
 

3 จดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนได้สมัผสักบั
วิทยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในศาสตร์
หรือคณุลกัษณะท่ีพงึ
ประสงค์ท่ีต้องการปลกูฝัง 
ตามโอกาสอนัควร   

3 ประเมินจากงานท่ี
มอบหมายรายบคุคลบคุคล 

 
 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
3.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 []มีความสามารถในการค้นหา
ความรู้ ข้อมลู และประเมินความ
ถกูต้องได้ด้วยตนเอง 
 

1 จดักิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการคดิ
เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนคิด
วิเคราะห์  ใคร่ครวญด้วย
เหตผุล  และมี
วิจารณญาณ  

1 ประเมินด้วยการสงัเกต
พฤตกิรรมทางปัญญาของ
ผู้ เรียนตัง้แต ่ คดิวิเคราะห์  
การค านวณคา่ตา่ง ๆ   
 

2  [•]   มีความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ตา่ง ๆ และ
ประยกุต์ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
อยา่งสร้างสรรค์ 
 

2 จดัการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรง เชน่การ
ถามตอบในชัน้เรียน  เพ่ือ
ฝึกสงัเกต  สมัภาษณ์ 
พดูคยุ 

2 ประเมินด้วยการพดูรายงาน
ผลการทดลองวิเคราะห์  
สรุปผล  และอธิบายตอ่หน้า
ชัน้เรียน 

3 [] สามารถประยกุต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพ่ือท่ี
น าไปสูก่ารสร้างสรรค์นวตักรรมใหม ่
ๆ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
4.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 [•]  มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ี
ได้รับมอบหมายทัง้งานรายบคุคล
และงานกลุม่ 
 
 

1 จดักิจกรรมการเรียนรู้
ผา่นประสบการณ์ตรงจาก
การท างานเป็นคู ่หรือเป็น
กลุม่ เพ่ือฝึกความ
รับผิดชอบ   

1 สงัเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของผู้ เรียน สงัเกตแนวคิด แนว
ทางการตอบปัญหาแบบ
เฉพาะหน้า 
 

3 [•]  มีความเป็นกลัยาณมิตรกบั
ผู้ เรียน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร และชมุชน  มี มนษุย
สมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงานภายใน
องค์กรและบคุคลทัว่ไป 

3 สง่เสริมให้นกัศกึษากล้า 
แสดงออกและแสดงความ 
คดิเห็นปลกูฝังความรับผิด 
ชอบตอ่หน้าท่ี ได้รับในงาน
กลุม่ 

3 สงัเกตพฤตกิรรมการระดม
สมองประเมินผลจากรายงาน 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.1 ผลการเรียนรู้ 
5.2 กลยุทธ์/ 
วิธีการสอน 

1 [•]  สามารถเลือกใช้วิธีการและ
เคร่ืองมือส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

1  พฒันาทกัษะด้านการส่ือสารและ
การสืบค้นข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 จดักิจกรรมการเรียน 
การสอนดวัยการจดั
ประสบการณ์ตรงให้ 
ผู้ เรียนได้มีโอกาสใช้ 
พืน้ฐานในการวิเคราะห์
ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ 

2 [•]  สามารถสืบค้น ศกึษา 
วิเคราะห์ และประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 

2  พฒันาทกัษะการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงปริมาณจากกรณีศกึษา 

2 จดักิจกรรมการเรียน 
รู้ให้ผู้ เรียนได้มีโอกาส 
สืบค้นข้อมลูด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม  
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6. ด้านทักษะพสัิย 
6.1 ผลการเรียนรู้ 6.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน  6.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  

1. [] สามารถบรูณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
กบัศาสตร์ในรายวิชาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
 

1. การมอบหมายงานท่ี
ต้องมีการน าเสนอทัง้รูป
เอกสารและการพดู
ประกอบส่ือเทคโนโลยี 
2. การแนะน าเทคนิคการ
สืบค้นข้อมลูด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.ประเมินทกัษะการใช้ส่ือและ
การใช้ภาษาพดูจากการ
น าเสนอหน้าชัน้เรียน 
2. การประเมินผลจาก
ความสามารถในการเลือกใช้
เคร่ืองมือตา่ง ๆ   

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน

การสอน 

สื่อที่ใช ้

1 - แนะน า รายวิชา    

- ระเบียบการเข้าห้องปฏิบัติการ  

- เกณท์การให้คะแนน ต่างๆ  

- แนะน า คอมพิวเตอร์เบื้องต้น    

3 -แนะน าผูส้อน 

-อาจารย์บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ  

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

สื่อประกอบการ

เรียนรู ้(Microsoft 

PowerPoint) 

สื่อวดีิทัศน์ ขอ้มูล

สารสนเทศ

เอกสารเผยแพร่ 

2   - ประวัติและความเป็นมา

ไมโครคอมพิวเตอร์ 

3  -อาจารย์บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ  

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

-ถาม-ตอบ  

แบบฝกึหัดท้ายบท 

สื่อประกอบการ

เรียนรู ้(Microsoft 

PowerPoint) 

สื่อวดีิทัศน์ ข้อมูล

สารสนเทศ

เอกสารเผยแพร่ 
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สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน

การสอน 

สื่อที่ใช ้

3 - โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 3 -อาจารย์บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ  

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

-ถาม-ตอบ  

แบบฝกึหัดท้ายบท 

ประกอบเอกสาร

หลักร่วมกับสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ 

(Microsoft PowerPoint) 

สื่อวีดทัิศน์  ถาม

ตอบ 

4 - ไมโครโปรเซสเซอร์  3 -อาจารย์บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ  

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

-ถาม-ตอบ  

แบบฝกึหัดท้ายบท 

ประกอบเอกสาร

หลักร่วมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint) สื่อ

วีดิทัศน ์ ถาม

ตอบ 

5 - ไมโครโปรเซสเซอร ์  
 

3 -อาจารย์บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ  

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

-ถาม-ตอบ  

แบบฝกึหัดท้ายบท 

ประกอบเอกสาร

หลักร่วมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint) สื่อ

วีดิทัศน ์ ถาม

ตอบ 

6 - ไมโครโปรเซสเซอร ์ Z80 

  
 

 

 

 

 

 

3 -อาจารย์บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ  

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

-ถาม-ตอบ  

แบบฝกึหัดท้ายบท 

ประกอบเอกสาร

หลักร่วมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint) สื่อ

วีดิทัศน ์ ถาม

ตอบ 
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สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน

การสอน 

สื่อที่ใช ้

7 -ไมโครโปรเซสเซอร์ Z80 กับ

หน่วยความจ า   
 

3 -อาจารย์บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ  

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

-ถาม-ตอบ  

แบบฝกึหัดท้ายบท 

ประกอบเอกสาร

หลักร่วมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint) สื่อ

วีดิทัศน ์ ถาม

ตอบ 

8 สอบกลางภาค 3  จัดสอบนอก

ตาราง 

9 -ไมโครโปรเซสเซอร์ Z80 กับอินพุตและ

เอาต์พุต  

3 -อาจารย์บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ  

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

-ถาม-ตอบ  

แบบฝกึหัดท้ายบท 

ประกอบเอกสาร

หลักร่วมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint) สื่อ

วีดิทัศน ์ ถาม

ตอบ 

 

10 -การอินเตอร์รัพท์  3 -อาจารย์บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ  

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

-ถาม-ตอบ  

แบบฝกึหัดท้ายบท 

ประกอบเอกสาร

หลักร่วมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint) สื่อ

วีดิทัศน ์ ถาม

ตอบ 

11 -ค าสั่งโหลดและแลกเปลี่ยนข้อมูล 3 -อาจารย์บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ  

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

-ถาม-ตอบ  

ประกอบเอกสาร

หลักร่วมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint) สื่อ
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สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน

การสอน 

สื่อที่ใช ้

แบบฝกึหัดท้ายบท วีดิทัศน ์ ถาม

ตอบ 

12 -ค าสั่งคณิตศาสตร์และลอจกิ  3 -อาจารย์บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ  

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

-ถาม-ตอบ  

แบบฝกึหัดท้ายบท 

ประกอบเอกสาร

หลักร่วมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint) สื่อ

วีดิทัศน ์ ถาม

ตอบ 

13 -ค าสั่งกระโดดและโปรแกรมย่อย  

 

3 -อาจารย์บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ  

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

-ถาม-ตอบ  

แบบฝกึหัดท้ายบท 

ประกอบเอกสาร

หลักร่วมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint) สื่อ

วีดิทัศน ์ ถาม

ตอบ 

14 -ค าสั่งอินพตุและเอาต์พุต  -อาจารย์บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ  

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

-ถาม-ตอบ  

แบบฝกึหัดท้ายบท 

ประกอบเอกสาร

หลักร่วมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู้ (Microsoft 

PowerPoint) สื่อ

วีดิทัศน ์ ถาม

ตอบ 

15 สอบปลายภาค 3   

 

 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กิจกรรม วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
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ที่ ประเมิน ประเมินผล 

1 การปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

 70 % 

10 % 

20 % 

2 การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย/การประเมินผลการมี

ส่วนรว่มในชั้นเรียน 

ตลอดภาค

การศกึษา 

0 % 

3 การเขียน/ความประพฤติในและนอกช้ันเรยีน ตลอดภาค

การศกึษา 

0 % 

รวม 100 % 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอการและต าราหลัก 

- เอกสารประกอบการสอน ไมโครโปรเซสเซอร์  สมชาติ โสนะแสง  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

-ไมโครโปรเซสเซอร์ 1. มงคล ทองสงคราม  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

            การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเหน็จากนักศกึษาได้ดังนี้ 

1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผูเ้ขียน 

2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรยีน 

3. แบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาและแบบประเมินรายวิชา 

4. ขอเสนอแนะผา่นสื่อสารสนเทศ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1. จ านวนหรอืร้อยละของผูเ้ข้าเรียนแตล่ะคาบ และการสังเกตพฤติกรรม 



11 
 

2. ค าถาม หรอืแบบทดสอบ ผลการเรียนรู้ ทั้งหา้ด้าน 

3. แบบประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.    การปรับปรุงการสอน  

            ท าการปรับปรุงการสอนทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรยีน และผล

ประเมินการสอนและปัจจัยอื่นๆต่อไปนี้ 

1. ผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน ผลประเมินการสอน และแบบสอบถามความสนใจในช้ันเรียน 

2. ประเด็นปัจจุบันหรอืหัวข้อที่คัดสรรตามความสนใจ (Current issue & selected topics) 

3. การวิจัยชัน้เรียน ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในรายวิชานี้ และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน (วิชาชีพบังคับอื่น 

ๆ และวิชาชีพเลือก) อาทิ ศิลปในการถ่ายทอดความรู้สื่อการสอน การน าความรูไ้ปใช้ในรายวิชาอื่น ๆ 

ฯลฯ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

           การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา อาศัยทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

กระบวนการเรียนการสอน ทวนสอบทั้งกระบวนการ ผลลัพท์และผลสัมฤทธิ์เพื่อยืนยันว่า ผลประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชาผลประเมินการสอนนั้นน่าเชื่อถือ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของ

นักศึกษา ด าเนนิการทุกครั้งที่มกีารเรียนการสอนรายวิชาเชน่ 

1. ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน (ลักษณะนิสัย ได้แก่ การเข้าเรียน และการสังเกต

พฤติกรรม) โดยผู้ร่วมรับผดิชอบรายวิชา 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้เรียนผ่านไปแล้ว โดยผู้ร่วมสอนอื่นหรอืผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา (Cross & 

Link check) 

3. ผู้ร่วมสอนและร่วมรับผิดชอบรายวิชามีส่วนในการประเมินย่อยเช่น การออกข้อสอบร่วม และร่วม

ประเมินผลการเรียน 

4. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจขอ้สอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมเป็นต้น 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้สอน ด าเนินการทุกปีการศึกษา อาศัย 

กระบวนการในมคอ.1 มคอ.2 และมคอ.3 โดยเฉพาะผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อ 

1) ผลประเมินการสอน(ข้อ 2) การปรับปรุงการสอน (ข้อ 3) และการทวนสอบมาตรฐานผลส าฤทธิ์รายวิชาของ

นักศึกษา (ข้อ 4) 

2. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยหลักสูตร คณะ และระดับสถาบัน 

(มหาวิทยาลัย)สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ และการประกันคุณภาพ ฯ 
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