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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4123906 ชื่อรายวิชา โครงการพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special Projects in Information Technology

2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ ด้าน วิชาบังคับเลือก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ภูริพจน์ แก้วย่อง
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ดร. กิ่งกาญจน์ ทองงอก ตอนเรียน A1
อาจารย์ ภูริพจน์ แก้วย่อง ตอนเรียน B1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 /2561 ชั้นปีที่ 4

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 กรกฎาคม 2561
1
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยตามความสนใจของ

ตนเอง
1.2. เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาจัดทาโครงการพิเศษที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 บริบท
ของสังคมปัจจุบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยนากระบวนการ Active Learning มาใช้
ด้วยการให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยตามความสนใจของตนเอง
และนากระบวนการ Project based Learning มาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและจัดสัมมนา
กลุ่มย่อย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
จัดทาโครงการพิเศษที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนข้อเสนอโครงการ นาเสนอ
โครงการ และรายงานผลการดาเนินการของโครงการ โดยดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
Operate special project in information technology. Write a proposal,
present project and report on project performance by following research
methodology.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

สอนเสริมความ
ต้องการของนักศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
ไม่มี
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะนักศึกษารายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
 1.1.4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 1.1.5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์การและ
สังคม
 1.1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้าน ของ
ผู้อื่น นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องเน้นให้รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการทางานกลุ่ม
5) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาโดยเทียบกับจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ
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2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 2.1.1. มี ความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลั กการและทฤษฎีที่ ส าคัญ ในเนื้อหาที่
ศึกษา
 2.1.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 2.1.3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อกาหนด
 2.1.4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 2.1.5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลัก Active Learning เช่น ให้นักศึกษา ค้นคว้า
เกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่ ส นใจด้ ว ยตนเอง และน ากระบวนการ Project based Learning มาใช้ ในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแล้วจัดทาเป็นโครงการพิเศษ รวมถึงจัดสัมมนากลุ่มย่อย
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากข้อเสนอโครงการพิเศษทีน่ ักศึกษาจัดทา
2) ประเมินจากโครงการพิเศษที่นาเสนอ
3) ประเมินจากการนาเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 3.1.2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 3.1.4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่าง
3.2 วิธีการสอน
1) การอภิปรายกลุ่ม
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2) ให้นักศึกษาได้ร่วมกันทางานเป็นทีม
3) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม
2) ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า
3) สังเกตพฤติกรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 4.1.3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.1.5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม รวมทั้ง แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 4.1.6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) มีงานวิจัยในชั้นเรียนสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2) การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทางาน (Work Based Learning)
3) สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา / การประชุมวิชาการหรือ นาเสนอ
ผลงานทางวิชาการในการประชุมระหว่างสถาบัน ทั้งระดับชาติหรือนานาชาติ
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมิน จากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน ตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ได้สังเกตพฤติกรรมการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
 5.1.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
 5.1.2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดง สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
ให้นักศึกษานาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา และมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่าง
อาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
5.3 วิธีการประเมินผล
1)
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
- ปฐมนิเทศ
3
- แนะนารายวิชา สรุป
ขอบเขต
- เนื้อหาและรูปแบบ
การจัดการเรียน
- การสอน การวัดและ
การประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผู้สอน
ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ. ภูริพจน์
กลยุทธ์การสอน
ดร. กิ่งกาญจน์
1 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การที่ดี
ให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
6

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

2

3

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ชั่วโมง
ใช้
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
วิธีการสอน
บรรยาย ซักถาม ทดสอบ ก่อน
เรียน
สื่อที่ใช้
1 PowerPoint
2 เว็บไซต์ประจารายวิชา
การกาหนดหัวข้อ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
โครงการพิเศษเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
และการจัดทาข้อเสนอ
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
โครงการ
มีความซื่อสัตย์
2 ฝึกการทางานเป็นกลุ่มและ
การบริหารโครงการจากการ
ทาโครงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
วิธีการสอน
บ รรย าย ซั ก ถ าม อ ภิ ป ราย
นาเสนอความคิดเห็น นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ อาจารย์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
สื่อที่ใช้
1 PowerPoint
2 เว็บไซต์ประจารายวิชา
การค้นคว้าข้อมูลทาง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาการ แหล่งข้อมูล
กลยุทธ์การสอน
อ้างอิงทางวิชาการ
1 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์
หัวข้อ/รายละเอียด

7

ผู้สอน

อ. ภูริพจน์
ดร. กิ่งกาญจน์

อ. ภูริพจน์
ดร. กิ่งกาญจน์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

4

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผู้สอน
ชั่วโมง
ใช้
2 ฝึกการทางานเป็นกลุ่มจาก
การทาโครงงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
4 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า
วิธีการสอน
บ รรย าย ซั ก ถ าม อ ภิ ป ราย
นาเสนอความคิดเห็น นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ อาจารย์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เว็บไซต์ประจารายวิชา
การทบทวนวรรณหรือ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ. ภูริพจน์
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การสอน
ดร. กิ่งกาญจน์
1 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์
2 ฝึกการทางานเป็นกลุ่มจาก
การทาโครงงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานการค้นคว้า
ข้อมูลทาง วิชาการ
4 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า
วิธีการสอน
บ รรย าย ซั ก ถ าม อ ภิ ป ราย
นาเสนอความคิดเห็น นักศึกษาฝึก
หัวข้อ/รายละเอียด

8

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

5

•
•
•

6

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ชั่วโมง
ใช้
ปฏิบัติ อาจารย์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เว็บไซต์ประจารายวิชา
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
ระเบียบวิธีวิจัย
กลยุทธ์การสอน
การออกแบบและ
1 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
พัฒนาระบบ
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
การรายงานผล
มีความซื่อสัตย์
การดาเนินการ
2 ฝึกการทางานเป็นกลุ่มจาก
ออกแบบและ
การทาโครงงานด้าน
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานการ
รายงานผลความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานโครงงาน
4 ฝึกการสื่อสารและการ
นาเสนองาน
วิธีการสอน
บ รรย าย ซั ก ถ าม อ ภิ ป ราย
นาเสนอความคิดเห็น นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ อาจารย์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เว็บไซต์ประจารายวิชา
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาระบบ
กลยุทธ์การสอน
การทดสอบระบบ
1 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
การประเมินผล
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
การรายงานผล
มีความซื่อสัตย์
ความก้าวหน้าการ
2 ฝึกการทางานเป็นกลุ่มจาก
ดาเนินงาน
การทาโครงงานด้าน

หัวข้อ/รายละเอียด

•
•
•
•

9

ผู้สอน

อ. ภูริพจน์
ดร. กิ่งกาญจน์

อ. ภูริพจน์
ดร. กิ่งกาญจน์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

7

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผู้สอน
ชั่วโมง
ใช้
เกี่ยวกับการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบ
3 การมอบหมายงานการ
รายงานผลความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานโครงงาน
4 ฝึกการสื่อสารและการ
นาเสนองาน
วิธีการสอน
บ รรย าย ซั ก ถ าม อ ภิ ป ราย
นาเสนอความคิดเห็น นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ อาจารย์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
สื่อที่ใช้
3. PowerPoint
4. เว็บไซต์ประจารายวิชา
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ. ภูริพจน์
• การวิเคราะห์และ
กลยุทธ์การสอน
ดร. กิ่งกาญจน์
สรุปผลการ
1 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
ออกแบบและ
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
พัฒนาระบบ
มีความซื่อสัตย์
• การวิจารณ์ผล
2 ฝึกการทางานเป็นกลุ่มจาก
• การรายงานผล
การทาโครงงานด้าน
ความก้าวหน้าการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินงานการ
3 การมอบหมายงานและ
วิเคราะห์ผลและ
โครงงาน
วิจารณ์ผล
4 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า
วิธีการสอน
บ รรย าย ซั ก ถ าม อ ภิ ป ราย
นาเสนอความคิดเห็น นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ อาจารย์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
สื่อที่ใช้
หัวข้อ/รายละเอียด

10

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

8

• การเขียนอ้างอิง
• ฝึกปฏิบัติการ
เขียนอ้างอิง

9-11

• การนาเสนอ
ผลงานวิชาการ
• ฝึกปฏิบัติการ
เขียนบทความ
วิชาการ

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ชั่วโมง
ใช้
1 PowerPoint
2 เว็บไซต์ประจารายวิชา
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
1 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์
2 ฝึกการทางานเป็นกลุ่มจาก
การทาโครงงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
4 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า
วิธีการสอน
บ รรย าย ซั ก ถ าม อ ภิ ป ราย
นาเสนอความคิดเห็น นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ อาจารย์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
สื่อที่ใช้
1 PowerPoint
2 เว็บไซต์ประจารายวิชา
9
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
1 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์
2 ฝึกการทางานเป็นกลุ่มจาก
การทาโครงงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
11

ผู้สอน

อ. ภูริพจน์
ดร. กิ่งกาญจน์

อ. ภูริพจน์
ดร. กิ่งกาญจน์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

12-15 จัดสัมมนากลุ่มย่อย

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผู้สอน
ชั่วโมง
ใช้
โครงงาน
4 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า
วิธีการสอน
บ รรย าย ซั ก ถ าม อ ภิ ป ราย
นาเสนอความคิดเห็น นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ อาจารย์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
สื่อที่ใช้
1 PowerPoint
2 เว็บไซต์ประจารายวิชา
12 กิจกรรมการเรียนการสอน
อ. ภูริพจน์
กลยุทธ์การสอน
ดร. กิ่งกาญจน์
1 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์
2 ฝึกการทางานเป็นกลุ่มจาก
การทาโครงงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
4 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า
วิธีการสอน
บ รรย าย ซั ก ถ าม อ ภิ ป ราย
นาเสนอความคิดเห็น นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ อาจารย์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ

12

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล
2-15
10%

วิธีการ
ทวนสอบ
ทวนสอบโดย
คณะกรรมการซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณบดี
ทวนสอบโดย
คณะกรรมการซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณบดี

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,

- สังเกตพฤติกรรม

2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4,
4.1.4, 4.1.6
3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4,
4.1.4, 4.1.6

- โครงการพิเศษ
- การจัดสัมมนากลุ่ม
ย่อย

12-15

50 %

- สังเกตการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
ตอบ คาถาม
- ตรวจเนื้อหาของ
รายงานการ ค้นคว้า
และการ อ้างอิงเอกสาร
ใน รายงานการ ค้นคว้า
- สังเกตพฤติกรรม
- ประเมินจาก เทคนิค
การนาเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การ เลือกใช้
เครื่องมือ ทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์และ
สถิติที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึง ข้อจากัด
เหตุผล ในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ

2-15

30%

ทวนสอบโดย
คณะกรรมการซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณบดี

2-15

10%

ทวนสอบโดย
คณะกรรมการซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณบดี

4.1.1, 5.1.1,
5.1.4
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3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
M

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ภูริพจน์ แก้วย่อง และวัชรากรณ์ เนตรหาญ (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาหัวข้อพิเศษด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการและสื่อสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ไม่มี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดาเนินการดังนี้
1.1 นักศึกษาประเมิน การเรียนการสอนผ่ านแบบประเมินอาจารย์ ผ่ านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
1.2 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
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1.3 แบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
1.4 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.5 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินประสิทธิผลของการสอนในภาพรวม โดยประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถาม
ของนักศึกษาในชั้นเรียน นอกจากนี้การประเมินประสิทธิผลกลยุทธ์การสอนมีการดาเนินการดังนี้
2.1 แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา
2.2 ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละสัปดาห์ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินกลยุทธ์การสอนรายวิชาประจาหลักสูตร โดยเทียบ
กับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
2.4 ผลการเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินจากข้อ 1 และ 2 ข้างต้นมาปรับปรุงการสอน ซึ่งทาได้ในสัปดาห์ถัดไป และ
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากลับหลังจากที่ปรับปรุงการสอนแล้ว
สาหรับในการสอนปีการศึกษาถัดไปจะนาได้ผลการประเมินของปีการศึกษานี้มาใช้ในการ
ปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยทา
หน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
4.1 สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
4.2 สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรู้นักศึกษาหลังจากส่งผลการเรียนแล้วสอบถาม
นั ก ศึ ก ษาในการรั บ ทราบรายละเอี ย ดของแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผล
การเรียนรู้ในชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละปี และกิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต และการทางานในปัจจุบัน
- ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน
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