รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

รายวิชา โครงการพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา 4123906

ภาคเรียนที่ 1/2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
1
2
2
3
6
14
14
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

รหัสวิชา 4123906 ชื่อรายวิชา โครงการพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Special Projects in Information Technology)

2. จํานวนหนวยกิต

3 (2-2-5) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ ดาน วิชาบังคับเลือก

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ. ภูริพจน แกวยอง
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ. ภูริพจน แกวยอง
ตอนเรียน A1
อาจารย ทินกร ชุณหภัทรกุล
ตอนเรียน B1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 /2562 ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมม”ี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมม”ี

8. สถานที่เรียน

หอง 13303 อาคาร 11 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด

20 พฤศจิกายน 2560
10 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1
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ตนเอง

1.1. เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยตามความสนใจของ

1.2. เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากการศึกษาคนความาจัดทําโครงการพิเศษที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 บริบท
ของสังคมปจจุบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยเนนการนํากระบวนการ Active Learning
มาใช เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยตามความสนใจของตนเอง
และนํากระบวนการ Project based Learning มาใชในการวิเคราะหและแกไขปญหาและจัดสัมมนา
กลุมยอย

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

จัดทําโครงการพิเศษที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนขอเสนอโครงการ นําเสนอ
โครงการ และรายงานผลการดําเนินการของโครงการ โดยดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
Operate special project in information technology. Write a proposal,
present project and report on project performance by following research
methodology.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

สอนเสริมความ
ตองการของนักศึกษา

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
สัปดาห

- อาจารยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตหรือเฟซบุกของหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2
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1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1. ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2. มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 1.1.3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
 1.1.4. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
 1.1.5. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
 1.1.6. สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคการและ
สังคม
 1.1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดีใหแกนักศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบาน ของ
ผูอื่น นอกจากนี้ อาจารยผูสอนตองเนนใหรูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการทํางานกลุม
5) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาโดยเทียบกับจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ

2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
 2.1.1. มี ความรู และความเขาใจเกี่ย วกับ หลักการและทฤษฎีที่สําคัญ ในเนื้อหาที่
ศึกษา
 2.1.2. สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
 2.1.3. สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตาม
ขอกําหนด
 2.1.4. สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
 2.1.5. รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
 2.1.6. มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเขาใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
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 2.1.7. มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลัก Active Learning เชน ใหนักศึกษา คนควา
เกี่ ย วกั บ หั ว ข อ ที่ ส นใจด ว ยตนเอง และนํ า กระบวนการ Project based Learning มาใช ใ นการ
วิเคราะหและแกไขปญหาแลวจัดทําเปนโครงการพิเศษ รวมถึงจัดสัมมนากลุมยอย
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากขอเสนอโครงการพิเศษที่นักศึกษาจัดทํา
2) ประเมินจากโครงการพิเศษที่นําเสนอ
3) ประเมินจากการนําเสนอรายงานผลการดําเนินโครงการในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
 3.1.1. คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 3.1.2. สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค
 3.1.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
 3.1.4. สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรได
อยาง
3.2 วิธีการสอน
1) การอภิปรายกลุม
2) ใหนักศึกษาไดรวมกันทํางานเปนทีม
3) การมอบหมายงานใหคิดวิเคราะหแกไขปญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
2) ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
3) สังเกตพฤติกรรม

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.2. สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหา
สถานการณตางๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 4.1.3. สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
 4.1.5. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ
สวนรวม รวมทั้ง แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
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 4.1.6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) มีงานวิจัยในชั้นเรียนสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2) การจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการทํางาน (Work Based Learning)
3) สนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสัมมนา / การประชุมวิชาการหรือ นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในการประชุมระหวางสถาบัน ทั้งระดับชาติหรือนานาชาติ
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจน ตรง
ประเด็นของขอมูลที่ไดสังเกตพฤติกรรมการคนควาและศึกษาดวยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนา

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง

 5.1.1. มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
 5.1.2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือการแสดง สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 5.1.3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

5.2 วิธีการสอน
ใหนักศึกษานําเสนอแนวคิดของการแกปญหา และมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวาง
อาจารยและกลุมนักศึกษา
5.3 วิธีการประเมินผล
1)
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร คณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ ตาง
ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5

มคอ. 3

1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
3
1
- ปฐมนิเทศ
- แนะนํารายวิชา
สรุปขอบเขต
- เนื้อหาและรูปแบบ
การจัดการเรียน
- การสอน การวัด
และการประเมินผล

2

- การกําหนดหัวขอ
โครงการพิเศษ
เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การจัดทําขอเสนอ
โครงการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน
1 ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการที่ดี
ใหแกนักศึกษา โดยสรางเสริมให
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา
ตลอดจนการแตงกายที่เปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
วิธีการสอน
บรรยาย ซักถาม ทดสอบ กอน
เรียน
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน
1 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตย
2 ฝกการทํางานเปนกลุมและ
การบริหารโครงการจากการ
ทําโครงงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
4 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
6

ผูสอน
ผศ. ภูริพจน
อ. ทินกร

ผศ. ภูริพจน
อ. ทินกร

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

3

4

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ชั่วโมง
ใช
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
- การคนควาขอมูล
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ทาง วิชาการ
กลยุทธการสอน
แหลงขอมูลอางอิง
1 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ทางวิชาการ
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตย
2 ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
การทําโครงงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
4 การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชความรูในการ
คนควา
5 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
4 ฐานขอมูลงานวิจัย
3
- การทบทวนวรรณ
กิจกรรมการเรียนการสอน
หรือทฤษฏีที่
กลยุทธการสอน
เกี่ยวของ
1 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตย
หัวขอ/รายละเอียด

7

ผูสอน

ผศ. ภูริพจน
อ. ทินกร

ผศ. ภูริพจน
อ. ทินกร

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

5

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผูสอน
ชั่วโมง
ใช
2 ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
การทําโครงงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานการ
คนควาขอมูลทาง วิชาการ
4 การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชความรูในการ
คนควา
5 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
4 ฐานขอมูลงานวิจัย
- ระเบียบวิธีวิจัย
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ภูริพจน
- การออกแบบและ
กลยุทธการสอน
อ. ทินกร
- พัฒนาระบบ
1. ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
- การรายงานผล
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
การดําเนินการ
กลุม มีความซื่อสัตย
ออกแบบและ
2. ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
พัฒนาระบบ
การทําโครงงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การมอบหมายงานการ
รายงานผลความกาวหนา
การดําเนินงานโครงงาน
4. ฝกการสื่อสารและการ
นําเสนองาน
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
หัวขอ/รายละเอียด

8

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

6

7

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ชั่วโมง
ใช
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เว็บไซตประจํารายวิชา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ตัวอยางโครงงาน
- การพัฒนาระบบ
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การทดสอบระบบ
กลยุทธการสอน
- การประเมินผล
1 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
- การรายงานผล
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
ความกาวหนาการ
กลุม มีความซื่อสัตย
ดําเนินงาน
2 ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
เกี่ยวกับการ
การทําโครงงานดาน
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานการ
รายงานผลความกาวหนา
การดําเนินงานโครงงาน
4 ฝกการสื่อสารและการ
นําเสนองาน
5 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
4 ตัวอยางโครงงาน
- การวิเคราะหและ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
สรุปผลการ
กลยุทธการสอน
ออกแบบและ
พัฒนาระบบ
หัวขอ/รายละเอียด

9

ผูสอน

ผศ. ภูริพจน
อ. ทินกร

ผศ. ภูริพจน
อ. ทินกร

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

8

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผูสอน
ชั่วโมง
ใช
การวิจารณผล
1 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
การรายงานผล
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
ความกาวหนาการ
กลุม มีความซื่อสัตย
ดําเนินงานการ
2 ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
วิเคราะหผลและ
การทําโครงงานดาน
วิจารณผล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
4 การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชความรูในการ
คนควา
5 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
4 ตัวอยางโครงงาน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเขียนอางอิง
ผศ. ภูริพจน
ฝกปฏิบัติการ
อ. ทินกร
กลยุทธการสอน
เขียนอางอิง
1 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตย
2 ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
การทําโครงงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
4 การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชความรูในการ
คนควา

หัวขอ/รายละเอียด
-

-

10

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

9

หัวขอ/รายละเอียด

- การนําเสนอ
ผลงาน
- ฝกปฏิบัติการ
นําเสนอผลงาน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผูสอน
ชั่วโมง
ใช
5 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ภูริพจน
อ. ทินกร
กลยุทธการสอน
1 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตย
2 ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
การทําโครงงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
4 การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชความรูในการ
คนควา
5 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
11

มคอ. 3
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
10 - การเขียนบทความ
3
วิชาการ
- ฝกปฏิบัติการ
เขียนบทความ
วิชาการ

11

- การเขียนบทความ
วิชาการ (ตอ)
- ฝกปฏิบัติการ
เขียนบทความ
วิชาการ (ตอ)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน
1 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตย
2 ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
การทําโครงงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
4 การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชความรูในการ
คนควา
5 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
4 ตัวอยางบทความวิชาการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน
1 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตย
2 ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
การทําโครงงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
12

ผูสอน
ผศ. ภูริพจน
อ. ทินกร

ผศ. ภูริพจน
อ. ทินกร

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

12

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผูสอน
ชั่วโมง
ใช
4 การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชความรูในการ
คนควา
5 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
4 ตัวอยางบทความวิชาการ
- การจัดนิทรรศการ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ภูริพจน
อ. ทินกร
กลยุทธการสอน
1 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตย
2 ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
การทําโครงงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
4 การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชความรูในการ
คนควา
5 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
หัวขอ/รายละเอียด

13
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สัปดาห
ที่

13

14

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ชั่วโมง
ใช
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
4 ตัวอยางการจัดนิทรรศการ
- การออกแบบและ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
วางแผนการจัด
กลยุทธการสอน
นิทรรศการ
1 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตย
2 ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
การทําโครงงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
4 การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชความรูในการ
คนควา
5 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
4 ตัวอยางการจัดนิทรรศการ
- การจัดสัมมนา
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน
วิชาการ
6 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตย
หัวขอ/รายละเอียด

14

ผูสอน

ผศ. ภูริพจน
อ. ทินกร

ผศ. ภูริพจน
อ. ทินกร

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

15

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผูสอน
ชั่วโมง
ใช
7 ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
การทําโครงงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
9 การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชความรูในการ
คนควา
10 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
4 ตัวอยางการจัดสัมมนา
- การออกแบบและ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ภูริพจน
วางแผนการจัด
อ. ทินกร
กลยุทธการสอน
สัมมนาวิชาการ
1 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตย
2 ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
การทําโครงงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
4 การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชความรูในการ
คนควา
5 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
หัวขอ/รายละเอียด

15

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

16

หัวขอ/รายละเอียด

- ฝกปฏิบัติการจัด
นิทรรศการและ
การจัดงาน
สัมมนา
- การเขียนรายงาน
สรุปผลการจัด
นิทรรศการและ
การจัดงาน
สัมมนา

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผูสอน
ชั่วโมง
ใช
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
สื่อที่ใช
1 PowerPoint
2 เว็บไซตประจํารายวิชา
3 เอกสารประกอบการสอน
4 ตัวอยางการจัดสัมมนา
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ภูริพจน
อ. ทินกร
กลยุทธการสอน
1 ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตย
2 ฝกการทํางานเปนกลุมจาก
การทําโครงงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การมอบหมายงานและ
โครงงาน
4 การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชความรูในการ
คนควา
5 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นําเสนอความคิด เห็น นักศึ กษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ อาจารย ให ข อ มู ล
ยอนกลับ
การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
สื่อที่ใช
1 ใบงาน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%

วิธีการ
ทวนสอบ

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,

- สังเกตพฤติกรรม

1-15

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
- การจัดนิทรรศการ
- การจัดสัมมนา

12-15

30 %
10%
10%

- สังเกตการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
ตอบ คําถาม
- ตรวจเนื้อหาของ
รายงานการ คนควา
และการ อางอิง
เอกสารใน รายงาน
การ คนควา
- สังเกตพฤติกรรม
- ประเมินจาก
เทคนิคการนําเสนอ
โดยใช ทฤษฎี การ
เลือกใชเครื่องมือ ทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
คณิตศาสตรและ
สถิติที่เกี่ยวของ
- ประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึง ขอจํากัด
เหตุผล ในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ

2-15

30%

ความสําเร็จจากงานที่
มอบหมาย

2-15

10%

ทวนสอบโดย
คณะกรรมการซึ่ง
แตงตั้งโดยคณบดี

4.1.1, 5.1.1,
5.1.4

วิธีการประเมินที่อยูในหมวด 4 สรุปไดดังนี้
1) สังเกตพฤติกรรมในการทํางานและการสอบวัดผล
17

ทวนสอบโดย
คณะกรรมการซึ่ง
แตงตั้งโดยคณบดี
ความสําเร็จจากงานที่
มอบหมาย

มคอ. 3
2) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานกลุม
4) ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
5) การทดสอบยอย
6) การทดสอบปลายภาคเรียน
7) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
8) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
9) สังเกตพฤติกรรมการคนควาและศึกษาดวยตนเอง
10) สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง

1. การประเมินผลการศึกษา
1) การวัดผล

- จิตพิสัย
10%
- โครงการพิเศษ
30%
- การจัดนิทรรศการ
10%
- การจัดสัมมนา
10%
- รายงานการศึกษาคนควา
30%
- การนําเสนองาน
10%
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ขาดสอบ (Missing)
การประเมินยังไมสมบูรณเนื่องจาก
นักศึกษายังทํางานไมเสร็จ
(Incomplete)

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
M
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
18
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1. ตําราและเอกสารหลัก

ภูริพจน แกวยอง และวัชรากรณ เนตรหาญ (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาหัวขอพิเศษดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการและสื่อสิ่งพิมพกราฟฟคไซท.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

https://dl.acm.org/dl.cfm
http://eresearch.dusit.ac.th
https://ieeexplore.ieee.org
https://scholar.google.co.th
http://sdu-opac.dusit.ac.th

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้
1.1 นักศึกษาประเมิน การเรียนการสอนผ านแบบประเมิน อาจารย ผานระบบออนไลน ข อง
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
1.2 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
1.3 แบบประเมินผูสอนโดยนักศึกษา
1.4 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
1.5 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

กระบวนการที่จะใชในการประเมินประสิทธิผลของการสอนในภาพรวม โดยประเมินจากการ
ทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถาม
ของนักศึกษาในชั้นเรียน นอกจากนี้การประเมินประสิทธิผลกลยุทธการสอนมีการดําเนินการดังนี้
2.1 แบบประเมินอาจารยโดยนักศึกษา
2.2 ขอเสนอแนะจากนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแตละสัปดาห โดยอาจารยผูสอนเปนผู
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
2.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินกลยุทธการสอนรายวิชาประจําหลักสูตร โดยเทียบ
กับผลการเรียนรูของนักศึกษาเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
2.4 ผลการเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

นําผลการประเมินจากขอ 1 และ 2 ขางตนมาปรับปรุงการสอน ซึ่งทําไดในสัปดาหถัดไป และ
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากลับหลังจากที่ปรับปรุงการสอนแลว
19
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สําหรับในการสอนปการศึกษาถัดไปจะนําไดผลการประเมินของปการศึกษานี้มาใชในการ
ปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยทํา
หนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
4.1 สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
4.2 สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลวสอบถาม
นั ก ศึ ก ษาในการรั บ ทราบรายละเอี ย ดของแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผล
การเรียนรูในชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา
4.3 สรุปผลการประเมินการสอนของผูสอน และประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการเรียน
การสอนตอไป
มาตรฐานผลการเรียนรู การสอบ/เกรด การสังเกตพฤติกรรม การมอบหมายงาน
และการมีสวนรวม /การนําเสนอผลงาน



1. คุณธรรมและจริยธรรม



2. ความรู



3. ทักษะทางปญญา


4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ


5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของผูเรียนในแตละป และกิจกรรมตางๆ ให
สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต และการทํางานในปจจุบัน
- ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน
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