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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป  

1 รหสัและช่ือวิชา 
 EN2042101  การฝึกปฏิบติัทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
   Practicum in Computer Engineering 1 

2 จ านวนหน่วยกิต  
 1 หน่วยกิต (0-3-0) 

3 หลกัสูตรและประเภทของวิชา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะดา้น (กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ) 

4 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
 อ. วีระยทุธ คุณรัตนสิริ 

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน    
 ภาคเรียนท่ี 1 / ชั้นปีท่ี 1 

6 รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 
 ไม่มี 

7 รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้มี) 
 ไม่มี 

8 สถานท่ีเรียน 
 อาคาร 9 (อาคารอนุสรณ์ 40ปี) ชั้น 7  หอ้ง 9804  
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9 วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 25 มิถุนายน 2560 

 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. บอกหน่วยต่าง ๆ ทางไฟฟ้าได ้
2. วดัค่าหน่วยพื้นฐานทางไฟฟ้า โดยใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 

มคอ. 3 
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3. ออกแบบและสร้างแผน่วงจรพิมพไ์ด ้
4. บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได ้
5. ประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได ้

2 วตัถุประสงคใ์นการพฒันา / ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อปรับปรุงเน้ือหารายวิชาในมีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ของนกัศึกษาในแต่ละสาขาวิชา พร้อมกนัน้ีนกัศึกษายงัสามารถน าทกัษะท่ีไดไ้ปต่อยอด
ในการพฒันาซอฟตแ์วร์ในอนาคต 

 
หมวดที่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1 ค าอธิบายรายวิชา 
 ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า เคร่ืองมือสาหรับการ
ออกแบบแผ่นวงจรพิมพแ์ละ กระบวนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ ์การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐาน ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และการติดตั้งระบบปฏิบติัการ การบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
 Fundamentals of electrical engineering; electrical Instrument; tools for designing and 
manufacturing process of printed circuit board; assembling basic electronic circuit boards; 
computer components and installation of an operating system; computer maintenance 

2 จ านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/  
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ย
ตนเอง 

บรรยาย - ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 
 

สอนเสริมเฉพาะ
ความตอ้งการของ
นัก ศึกษาเฉพ าะ
ราย 

การฝึกปฏิบัติ  45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

ก า ร ศึ ก ษ า ด้ ว ย
ตนเอง - ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

 

 

3 จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
 นกัศึกษาสามารถติดต่อผูส้อนไดท่ี้ อาคาร 9 (อาคารอนุสรณ์ 40ปี) ชั้น 6 หอ้ง 9603 (หอ้งพกัครู) 
 อ.วีระยทุธ คุณรัตนสิริ 
 Email : weerayuth.k@rmutp.ac.th 
 Website : http://www.weerayuth.in.th/ 
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 อาจารย ์จดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริต  
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ 

ขององคก์รและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบั

ความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ 
ความเป็นมนุษย ์

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องคก์ร 
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ  
รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสงัคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 1.2   วิธีการสอน 
ก าหนดให้มีวฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนน้การเขา้

ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของสถาบนัฯ นักศึกษาตอ้งมีความ
รับผดิชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกใหรู้้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
มีความซ่ือสตัยโ์ดยตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น เป็นตน้ นอกจากน้ี
อาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เสียสละ 

 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้ นเรียน  การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 
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(3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

2 ความรู้ 
 2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

(1)   มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กบังานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสร้าง
นวตักรรมทางเทคโนโลย ี

(2)   มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั ในเน้ือหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดา้นทางวิศวกรรม 

(3)   สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(4)   สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
(5)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริง

ได ้
 

 2.2 วิธีการสอน 
ใชก้ารสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุตใ์ชท้างปฎิบติัใน

สภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของ
รายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากน้ีควรจดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง
ตลอดจนฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

 
 2.3  วิธีการประเมินผล 

(1) การทดสอบยอ่ย  และการสอบปลายภาคเรียน 
(2) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า   
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีน าเสนอ 
(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 
3 ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

(1) มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
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(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ  
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้นวิศวกรรมไดอ้ยา่งมีระบบ รวมถึงการใชข้อ้มูล     
ประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม ใน

การพฒันานวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
(5) สามารถสืบคน้ขอ้มูลและคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  และทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ 
 

 3.2 วิธีการสอน 
(1) กรณีศึกษาทางการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 

 
 3.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

(1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคมไดใ้น
ประเดน็ท่ีเหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์เชิงสร้างสรรคท์ั้งส่วนตวัและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  

(4) รู้จกับทบาท หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู ้อ่ืนทั้ งในฐานะผู ้น าและผู ้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ  

(5) มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อ
สังคม 
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 4.2 วิธีการสอน 
ใชก้ารสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีตอ้งประสานงาน

กบัผูอ่ื้น ขา้มหลกัสูตร หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ 
โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความสามารถใน
การรับผดิชอบ  
 

 4.3  วิธีการประเมินผล 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงาน และสงัเกต
จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเดน็ของ
ขอ้มูล 
 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (1) มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 

(2) มีทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต ์ต่อ
การแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

(3) สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช้
สัญลกัษณ์ 

(5) สามารถใชเ้คร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 5.2 วิธีการสอน 
 จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ใหน้กัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

 5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฏี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือ

ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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6 ทักษะด้านการปฏิบัติงาน (ถา้มี) 
 (1) สามารถปฏิบติังานตามแบบท่ีก าหนดได ้

(2) สามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งโดยอิสระ 
(3) สามารถประยกุตก์ารปฏิบติังานเพื่อการแกปั้ญหาในสภาพจริงได ้
 

 6.1 วิธีการสอน 
 จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาใหน้กัศึกษาไดล้งมือปฏิบติัจริงโดยใชค้วามรู้จากวชิาต่าง ๆ
ท่ีไดศึ้กษามา การวิเคราะห์เพื่อแกปั้ญหา เพื่อใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสยั ดงัน้ี  

(1) สร้างทกัษะในการปฏิบติังาน 
(2) สาธิตการปฏิบติัการโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
(3) สนบัสนุนการเขา้ประกวดทกัษะดา้นการปฏิบติั 
(4) จดันิทรรศการแสดงผลงานของนกัศึกษา 
(5) สนบัสนุนการท าโครงงาน 
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ       
 

 6.2 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น 

(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังาน 
(2) มีการประเมินผลการท างานในภาคปฏิบติั 
(3) มีการประเมินโครงงานของนกัศึกษา 
(4) มีการประเมินนกัศึกษาวิชาสหกิจศึกษา 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด 
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัขอ้) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ้ การวดัผล 

1-3 หน่วยการเรียนท่ี 1 ความรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้า 
    บทเรียนท่ี 1-1 ความรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้า 

8 - บรรยาย 
 

- PowerPoint 
- กระดาน 

 

4-8 หน่วยการเรียนท่ี 2  เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
    บทเรียนท่ี 2-1 มลัติมิเตอร์ 
    บทเรียนท่ี 2-2 ฟังกช์ัน่เจนเนเรเตอร์ 
    บทเรียนท่ี 2-3 ออสซิลโลสโคป 

8 - บรรยาย 
- วดัค่าทางไฟฟ้าโดย
ใชเ้คร่ืองมือวดั 
 

- PowerPoint 
- เคร่ืองมือวดั
ทางไฟฟ้า 
 

 

9-12 หน่วยการเรียนท่ี 3 แผน่วงจรพิมพ ์
    บทเรียนท่ี 3-1 การออกแบบวงจร 
    บทเรียนท่ี 3-2 การออกแบบแผน่วงจรพิมพ ์
    บทเรียนท่ี 3-3 การสร้างแผน่วงจรพิมพ ์

12 - บรรยาย 
- การออกแบบวงจร
ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
- การสร้าง
แผน่วงจรพิมพ ์
 

- PowerPoint 
- โปรแกรม 
Proteus 
- อุปกรณ์สร้าง
แผน่วงจรพิมพ ์
 

 

13-15 หน่วยการเรียนท่ี 4 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้   
    บทเรียนท่ี 4-1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
    บทเรียนท่ี 4-2 การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
    บทเรียนท่ี 4-3 การติดตั้งระบบปฏิบติัการ 

12 - บรรยาย 
- สาธิตการประกอบ
คอมพิวเตอร์ 
- สาธิตการติดตั้ง
ระบบปฏิบติัการ 
 

- PowerPoint 
- ส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์ 
 

 

 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กจิกรรม  

ที ่
ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของ      

การประเมินผล 
1 (ผลการเรียนรู้ 5 ดา้น) ทดสอบยอ่ยคร้ัง 1 

ทดสอบยอ่ยคร้ัง 2 
ทดสอบยอ่ยคร้ัง 3 
ทดสอบยอ่ยคร้ัง 4 
ทดสอบยอ่ยคร้ัง 5 
ทดสอบยอ่ยคร้ัง 6 
ทดสอบยอ่ยคร้ัง 7 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
15 

10 % 
10 % 
10 % 
10 % 
10 % 
10 % 
10 % 

2 (ผลการเรียนรู้ 5 ดา้น) วิเคราะห์กรณีศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 20 % 
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รายงานและการน าเสนอ 
3 (ผลการเรียนรู้ 5 ดา้น) การเขา้ชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  เสนอ
ความคิดเห็น ฯลฯ 

ตลอดภาคการศึกษา 10 % 

 
หมวดที่  6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1 เอกสารและต าราหลกั 
- “เรียนรู้การออกแบบและจ าลองการท างานของวงจรดว้ย Proteus”, สมาร์ทเลิร์นน่ิง, 2555 
- “การทดลองวงจรอิเลก็ทรอนิกส บนโปรแกรมโปรติอุส (Proteus)”, มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

2 เอกสารและขอ้มูลส าคญั 
 ไม่มี 

3 เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
 หนงัสืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางไฟฟ้า เคร่ืองวดัไฟฟ้า คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1 กลยทุธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
      การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี  ท่ีจดัท าโดยนักศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยจ์ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 

2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 
      ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ดงัน้ี 

- การสงัเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
- ผลการเรียนของนกัศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

3 การปรับปรุงการสอน 
       หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดงัน้ี 
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- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวิจยัในและนอกชั้นเรียน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจาก
การเรียนรู้ในวิชา  ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบยอ่ยและหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา
ไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมิใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

- ตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้  ตามท่ีก าหนดใน
รายวิชา เช่น ขอ้สอบ  รายงาน วิธีใหค้ะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม 

5 การด าเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       จากผลการประเมินในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา  ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของ
นกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ยและหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมิใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้  ตามท่ีก าหนดในรายวิชา เช่น 
ขอ้สอบ  รายงาน วิธีให้คะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรมและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผล
รายวิชา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม
ขอ้ 4   

- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้น้ีกับ
ปัญหาท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  

 


