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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ่หาอิลยาทูยสอนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะอิลยาศาสตร์แทะเลคโนโทยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4124907 โครงงานอิลยาการคว่พิอเตวร์
Computer Science Project

2. จานวนหน่วยกิต
3(0-6-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
อิลยาศาสตรบูณฑิต สาปาอิลยาการคว่พิอเตวร์
3.2 ประเภทของรายวิชา
ห่อดอิชาเฉพาะ อิชาบูงคูบ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.นภูสศรูณย์ ชูชอาทานนล์
ผศ.พิชญ์สินี พุลธิลอีศรี
ว.วรศิริ ศิทาสูย
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผศ.นภูสศรูณย์ ชูชอาทานนล์
ผศ.พิชญ์สินี พุลธิลอีศรี
ว.วรศิริ ศิทาสูย

ตวนเรียน A1
ตวนเรียน B1
ตวนเรียน C1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาลีม 1 / ชู้นขีลีม 4

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
้่่่ี
2

มคอ. 3

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
้่่่ี

8. สถานที่เรียน
่หาอิลยาทูยสอนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 กรกฎาค่ 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพืมวใหไนูกศึกษาสา่ารถขระยุกต์คอา่รัไลีมเรียน่า เพืมวแกไ้ปขัญหาแทะพูฒนางาน้ดไ วย่าง
เห่าะส่
2) เพืมวใหไนูกศึกษา่ีลูกษะในการดาเนินการอิเคราะห์ อางแผน ววกแบบระบบ แทะนาเสนว
ผทงานดไอยตนเวง
3) เพืมวใหไนูกศึกษา่ีลูกษะในการศึกษาคไนคอไา เรียนรัไ การสรไางโครงงาน้ดไวย่างเข็นระเบียบ
ถักตไวงแทะเห่าะส่

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพืมวใหไนูกศึกษา่ีโวกาสพูฒนาโครงงานลีมสา่ารถนา้ขขระยุกต์ใชไงาน้ดไจริง
2) เพืมวใหไนูกศึกษา้ดไ่ีโวกาสศึกษาเพิม่เติ่จากผัไ่ีคอา่รัไ ลูกษะ แทะขระสบการณ์ในเรืมวงลีม
เกีมยอปไวงกูบโครงงาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
จูดลาโครงงานลีมเกีมยอกูบอิลยาการคว่พิอเตวร์ เปียนปไวเสนวโครงงาน นาเสนวโครงงาน แทะ
รายงานผทการดาเนินการปวงโครงงาน

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝึกงาน

สอนเสริม
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้่่่ี

สวนเสริ่ตา่คอา่
ตไวงการปวงนูกศึกษา
เฉพาะราย

90 ชูมอโ่ง/ภาค
การศึกษา

45 ชูมอโ่ง/ภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- วาจารย์ขระจารายอิชา ขระกาศเอทาใหไคาขรึกษาผ่านเอ็บ้ซต์สาปาอิชา/Social Media
- วาจารย์จูดเอทาใหไคาขรึกษาเข็นรายบุคคท หรืว รายกทุ่่ตา่คอา่ตไวงการ 1 ชูมอโ่งต่วสูขดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนูกในคุณค่าแทะคุณธรร่ จริยธรร่ เสียสทะ แทะซืมวสูตย์สุจริต
 1.1.2 ่ีอินูยตรงต่วเอทา ขฏิบูติตา่กฎ ระเบียบปไวบูงคูบปวงวงค์กร แทะสูงค่
 1.1.3 ่ีภาอะคอา่เข็นผัไนาแทะผัไ ตา่ สา่ารถลางานเข็นลี่แทะแกไ้ปปไวปูด แยไ งลีม
เกิดปึ้น้ดไ
 1.1.4 เคารพสิลธิแทะรูบฟังคอา่คิดเห็นปวงผัไวืมนา รอ่ลู้งเคารพกฎระเบียบปไวบูงคูบ
o 1.1.5 รัไจูกรูกษาผทขระโยชน์ปวงส่อนรอ่ดไอยจิตสาธารณะ
 1.1.6 ่ีจรรยาบรรณลางอิชาการแทะอิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 ผัไสวนขระพฤติตนเข็นแบบวย่างลีมดี
1.2.2 ขทักฝังอูฒนธรร่วงค์กรลีมดีใหไแก่นูกศึกษา โดยสรไางเสริ่ใหไนูกศึกษา่ีระเบียบอินูย
เนไนการเปไาชู้นเรียนใหไตรงเอทา ตทวดจนการแต่งกายลีมเข็น้ขตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
1.2.3 ขทักฝังใหไนูกศึกษา่ีคอา่รูบผิดชวบ โดยในการลางานกทุ่่นู้นตไวงฝึกใหไรัไหนไาลีมปวง
การเข็นผัไนากทุ่่แทะการเข็นส่าชิกกทุ่่
1.2.4 ขทักฝังใหไนูกศึกษา่ีคอา่ซืมวสูตย์ โดยตไวง้่่กระลาการลุจริตในการสวบหรืวทวกงาน
แทะการบไานปวงผัไวืมน แทะสวดแลรกเรืมวงคุณธรร่จริยธรร่ในการสวนลุกรายอิชา
1.2.5 ่ีการจูดกิจกรร่ส่งเสริ่คุณธรร่จริยธรร่ เช่น การยกย่วงช่เชยนูกศึกษาลีมลาดี ลา
ขระโยชน์แก่ส่อนรอ่ เสียสทะ แทะขระกาศเกียรติคุณดไานคุณธรร่จริยธรร่
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการเปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนด
ระยะเอทาลีม่วบห่าย แทะการร่อ่กิจกรร่ การแต่งกายลีมถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
1.3.2 ขระเ่ินจากขริ่าณการกระลาลุจริตในการสวบ รอ่ลู้งการทวกงานหรืวการบไานปวง
ผัไวืมน
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1.3.3 ขระเ่ินจากคอา่รูบผิดชวบในหนไาลีมลีม้ดไรูบ่วบห่าย ลู้งการลางานเดีมยอแทะการ
ลางานกทุ่่
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 2.1.1 ่ี ค อา่รัไ คอา่เปไ า ใจ แทะสา่ารถวธิบ าย้ดไ ถึ งหทู ก การแทะลฤษฎีลีม ส าคูญใน
เนื้วหาอิชาในสาปาอิลยาการคว่พิอเตวร์
 2.1.2 สา่ารถอิเคราะห์ขัญหา เปไาใจแทะวธิบายคอา่ตไวงการลางคว่พิอเตวร์ รอ่ลู้ง
ขระยุกต์คอา่รัไ ลูกษะ แทะการใชไเครืมวง่ืวลีมเห่าะส่กูบการแกไ้ปขัญหา
 2.1.3 สา่ารถอิเคราะห์ ววกแบบ ติดตูง้ ขรูบขรุงแทะ/หรืวขระเ่ินระบบคว่พิอเตวร์
 2.1.4 สา่ารถติดตา่คอา่กไาอหนไาลางอิชาการ อิอูฒนาการปวงเลคโนโทยีคว่พิอเตวร์
้ดไ
 2.1.5 ่ีขระสบการณ์ในการววกแบบ พูฒนาแทะการขระยุกต์ใชไซวฟต์แอร์้ดไวย่าง
สรไางสรรค์
o 2.1.6 สา่ารถนาคอา่รัไลีม้ดไรูบ้ขจูดลาโครงงานรายอิชาลีมสวดคทไวงกูบระบบการลางาน
ปวงหน่อยงานต่าง ๆ ในภาคธุรกิจแทะตา่่าตรฐานสากท
 2.1.7 สา่ารถบัรณาการคอา่รัไในสาปาอิชาลีมศึกษากูบคอา่รัไในศาสตร์วืมนๆ ลีมเกีมยอปไวง
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1 ใชไการเรียนการสวนในรัขแบบลีมหทากหทาย เนไนหทูกการลางลฤษฎีลีมเกีมยอปไวงแทะ
เนไนการนาลฤษฎีเหท่านู้น้ขขระยุกต์ใชไงาน โดยลูนต่วการเขทีมยนแขทงลางเลคโนโทยี
2.2.2 ผทิตสืมวการสวน E-Learning, Social Network, Social Media ฯทฯ เพืมวใหไนูกศึกษา
้ดไร่อ่กูนแสองหาคอา่รัไ้ดไดไอยตูอเวง (Self-Study)
2.2.3 บัรณาการแผนการสวนการเรียนรัไจากกรณีขัญหา (Problem Based Learning)
2.2.4 บัรณาการแผนการสวนการเรียนรัไดไอยเลคนิคอิธี Active Learning
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ขระเ่ินจากผทสู่ฤลธิ์ลางการเรียนแทะการขฏิบูติปวงนูกศึกษาในดไานต่างๆ ดูงนี้
1) ผทการลดสวบย่วย
2) ผทการสวบกทางภาคเรียน แทะขทายภาคเรียน
3) รายงานลีมนูกศึกษาจูดลา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.1 สา่ารถอิเคราะห์ขัญหา สถานการณ์วย่าง่ีอิจารณญาณ แทะสรุขขระเด็นขัญหา้ดไ
วย่างถักตไวงเห่าะส่

5

มคอ. 3
 3.1.2 สืบคไนปไว่ัท คอา่รัไ โดยใชไเลคโนโทยีสารสนเลศ แทะขระเ่ินคุณภาพสารสนเลศ
้ดไวย่าง่ีขระสิลธิภาพ
 3.1.3 สา่ารถขระยุกต์คอา่รัไแทะลูกษะกูบการแกไ้ปขัญหาลางคว่พิอเตวร์ เลคโนโทยี
สารสนเลศแทะการสืมวสาร้ดไวย่างเห่าะส่
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.1 ่วบห่ายงานหรืวกรณีศึกษาลีมส่งเสริ่การคิดอิเคราะห์แทะแกไ้ปขัญหา
3.2.2 ศึกษาคไนคอไา การเปียนรายงาน การวภิขรายกทุ่่ แทะการนาเสนวงาน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.3.1 ขระเ่ินผทจากกรณีศึกษาแทะงานลีม้ดไรูบ่วบห่าย
3.3.2 ขระเ่ินผทจากรายงาน การนาเสนวผทงาน แทะการขฏิบูติงานในสถานการณ์จริง
3.3.3 ววกปไวสวบลีมใหไนูกศึกษาแกไขัญหา วธิบายแนอคิดปวงการแกไขัญหา แทะอิธีการ
แกไขัญหาโดยการขระยุกต์ใชไคอา่รัไลีมเรียน่า
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
o 4.1.1 สา่ารถสืมวสารลู้งภาษา้ลยแทะภาษาต่างขระเลศกูบกทุ่่คนหทากหทาย้ดไวย่าง่ี
ขระสิลธิภาพ
 4.1.2 ใหไคอา่ร่อ่่ืวลีมดีแทะช่อยเหทืว วานอยคอา่สะดอกในการแกไขัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ลู้งในบลบาลปวงผัไนา หรืวในบลบาลปวงผัไร่อ่ลี่
 4.1.3 ่ีคอา่รูบผิดชวบต่วงานลีม้ดไรูบ่วบห่าย
 4.1.4 ่ีการพูฒนาตนเวงแทะเรียนรัไนอูตกรร่แทะเลคโนโทยีให่่ๆ วย่างต่วเนืมวง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใ นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.2.1 จูดกิจกรร่แบบเดีมยอแทะแบบกทุ่่ เพืมวส่งเสริ่ใหไ่ี่นุษยสู่พูนธ์ร่อ่กูน
4.2.2 ใชไอิธีการสวนแบบเขิดโวกาสใหไนูกศึกษาแสดงคอา่คิดเห็น เคารพสิลธิ แทะรูบฟัง
คอา่คิดเห็นปวงผัไวืมน
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.3.1 ขระเ่ินจากผทงาน การวภิขรายแทะนาเสนว
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
 5.1.1 ่ี ลู ก ษะในการใชไ เ ครืม ว ง่ื ว ลีม จ าเข็ น ลีม ่ี ว ยั่ ใ นขั จ จุ บู น ต่ ว การล างานลีม เ กีม ย อกู บ
คว่พิอเตวร์ แทะเลคโนโทยี
6

มคอ. 3
 5.1.2 สา่ารถแนะนาขระเด็นการแกไ้ปขัญหาโดยใชไสารสนเลศลางคณิตศาสตร์หรืวการ
แสดงสถิติขระยุกต์ต่วขัญหาลีมเกีมยอปไวงวย่างสรไางสรรค์
 5.1.3 สา่ารถสืมวสารวย่าง่ีขระสิลธิภาพลู้งขากเขท่าแทะการเปียน เทืวกใชไรัขแบบปวง
สืมวการนาเสนววย่างเห่าะส่
 5.1.4 สา่ารถใชไสารสนเลศแทะเลคโนโทยีการสืมวสารวย่างเห่าะส่
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
5.2.1 ่ีการใหไงาน/กิจกรร่ลีมตไวง่ีการสืบคไนปไว่ัทแทะนา่าอิเคราะห์ สูงเคราะห์ แทไอ
นาเสนวผทงาน
5.2.2 การใชไศูกยภาพลางคว่พิอเตวร์ แทะเลคโนโทยีสารสนเลศในการนาเสนวผทงานลีม
้ดไรูบ่วบห่าย
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
5.3.1 ขระเ่ิ น จากผทงาน เลคนิ ค การน าเสนว การเทื ว กใชไ เ ครืม ว ง่ื ว ลางเลคโนโทยี
สารสนเลศ รอ่ลู้งลฤษฎีลีมเกีมยอปไวง
ขระเ่ินจากคอา่สา่ารถในการวธิบาย การวภิขราย กรณีศึกษาต่างๆ ลีม่ีการนาเสนวต่วชู้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด
- ขฐ่นิเลศแทะชี้แจง
ปวบป่ายเนื้วหาอิชา

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช้
6 กิจกรรมการเรียนการสอน
- แนะนารายอิชา ชี้แจง
ทูกษณะการเรียนการสวน
- กาหนดปไวตกทงแทะในการ
เรียนการสวนร่อ่กูน
- วภิขราย ซูกถา่ เพืมวสรไาง
คอา่เปไาใจในเนื้วหา
- ่วบห่ายงานแทะ
การศึกษาดไอยตนเวง
สือ่ ที่ใช้
- เวกสารขระกวบการสวน
- แผนการเรียนปวงรายอิชา
- สืมว Power Poin
- แบบฟวร์่โครงงาน
7

ผู้สอน
ผศ.พิชญ์สินี
พุลธิลอีศรี
ผศ.นภูสศรูณย์
ชูชอาทานนล์
ว.วรศิริ ศิทาสูย

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

2-3

- นูกศึกษาจูดลาปไวเสนว
โครงงาน

4
5-7

8
9 - 11

- สวบหูอปไวโครงงาน
- นูกศึกษาจูดลาโครงงาน
บลลีม 1 - 3

- สวบคอา่กไาอหนไา
ครู้งลีม 1
- นูกศึกษาจูดลาโครงงาน
บลลีม 1 - 4

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช้
12 กิจกรรมการเรียนการสอน
- วภิขราย ซูกถา่ เพืมวสรไาง
คอา่เปไาใจในเนื้วหา
- ่วบห่ายงานแทะใหไ
นูกศึกษาจูดลาปไวเสนว
โครงงาน
สือ่ ที่ใช้
- เวกสารขระกวบการสวน
- แผนการเรียนปวงรายอิชา
- สืมว Power Point
- แบบฟวร์่ปไวเสนว
โครงงาน
6 กิจกรรมการเรียนการสอน
- นูกศึกษานาเสนวหูอปไว
โครงงาน
18 กิจกรรมการเรียนการสอน
- วภิขราย ซูกถา่ เพืมวสรไาง
คอา่เปไาใจในเนื้วหา
- ่วบห่ายงานแทะใหไ
นูกศึกษาจูดลาโครงงาน
บลลีม 1 - 3
สือ่ ที่ใช้
- เวกสารขระกวบการสวน
- แผนการเรียนปวงรายอิชา
- สืมว Power Point
- แบบฟวร์่บลลีม 1 - 3
6 กิจกรรมการเรียนการสอน
- นูกศึกษานาเสนว
คอา่กไาอหนไาปวงโครงงาน
18 กิจกรรมการเรียนการสอน
- วภิขราย ซูกถา่ เพืมวสรไาง
คอา่เปไาใจในเนื้วหา

8

ผู้สอน
ผศ.พิชญ์สินี
พุลธิลอีศรี
ผศ.นภูสศรูณย์
ชูชอาทานนล์
ว.วรศิริ ศิทาสูย

วาจารย์ขระจา
หทูกสัตร
ผศ.พิชญ์สินี
พุลธิลอีศรี
ผศ.นภูสศรูณย์
ชูชอาทานนล์
ว.วรศิริ ศิทาสูย

วาจารย์ขระจา
หทูกสัตร
ผศ.พิชญ์สินี
พุลธิลอีศรี
ผศ.นภูสศรูณย์
ชูชอาทานนล์

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
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หัวข้อ/รายละเอียด

- สวบคอา่กไาอหนไา
ครู้งลีม 2

13 - 14 - นูกศึกษาจูดลาโครงงาน
บลลีม 1 - 5
- คั่่ืวการใชไงาน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
- ่วบห่ายงานแทะใหไ
นูกศึกษาจูดลาโครงงาน
บลลีม 1 - 4
สือ่ ที่ใช้
- เวกสารขระกวบการสวน
- แผนการเรียนปวงรายอิชา
- สืมว Power Point
- แบบฟวร์่บลลีม 1 - 4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นูกศึกษานาเสนว
คอา่กไาอหนไาปวงโครงงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- วภิขราย ซูกถา่ เพืมวสรไาง
คอา่เปไาใจในเนื้วหา
- ่วบห่ายงานแทะใหไ
นูกศึกษาจูดลาโครงงาน
บลลีม 1 - 5
สือ่ ที่ใช้
- เวกสารขระกวบการสวน
- แผนการเรียนปวงรายอิชา
- สืมว Power Point
- แบบฟวร์่บลลีม 1-5
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นูกศึกษานาเสนวโครงงาน
ฉบูบส่บัรณ์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นูกศึกษาจูดนิลรรศการแทะ
นาเสนวโครงงาน

6
12

15

- สวบโครงงานฉบูบ
ส่บัรณ์

6

16

- จูดนิลรรศการแทะการ
นาเสนวโครงงาน

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

9

ผู้สอน
ว.วรศิริ ศิทาสูย

วาจารย์ขระจา
หทูกสัตร
ผศ.พิชญ์สินี
พุลธิลอีศรี
ผศ.นภูสศรูณย์
ชูชอาทานนล์
ว.วรศิริ ศิทาสูย

วาจารย์ขระจา
หทูกสัตร
วาจารย์ขระจา
หทูกสัตร

มคอ. 3
ผลการ
เรียนรู้
1.1.1-1.1.4,
1.1.6, 2.1.12.1.5, 2.1.7,
3.1.1-3.1.3,
4.1.2- 4.1.4
5.1.1- 5.1.4

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
4
8
12
16

- สวบหูอปไวโครงงาน
- สวบคอา่กไาอหนไา ครู้งลีม 1
- สวบคอา่กไาอหนไา ครู้งลีม 2
- สวบโครงงานฉบูบส่บัรณ์
- คอา่รูบผิดชวบในการลา
โครงงาน
- การตรงต่วเอทาในการเปไาสวบ
- การส่งงานตา่กาหนด
ระยะเอทา
- การ้่่ทวกงานปวงผัไวืมน
- คอา่รูบผิดชวบในการลา
โครงงาน
- ขระเ่ินจากผทงาน การ
วภิขรายแทะการนาเสนว
1.1.2, 4.1.3 - คอา่รูบผิดชวบในการลา
โครงงาน
- การเปไาพบวาจารย์ลีมขรึกษา
2.1.1, 2.1.2, - การจูดนิลรรศการแทะการ
4.1.3, 5.1.1, นาเสนวผทงาน
5.1.3, 5.1.4

1-3
5-7
13 - 15
16

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
10

สัดส่วนของการ วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
10%
- ่ีคณะกรร่การ
20%
พิจารณาคอา่
20%
เห่าะส่ปวง
30%
เกณฑ์การใหไ
คะแนน แทะการ
ใหไคะแนน

10%

- วาจารย์ลีม
ขรึกษาโครงงาน

10%

- ่ีคณะกรร่การ
พิจารณาคอา่
เห่าะส่ปวง
การใหไคะแนน

มคอ. 3
เกณฑ์คะแนน

เกรด
W
I
M

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
นภูสศรูณย์ ชูชอาทานนล์ แทะคณะ( .2561 .)เอกสารประกอบการสอน โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ .กรุงเลพฯ:่หาอิลยาทูยสอนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหไนูกศึกษาลุกคนขระเ่ินขระสิลธิผทปวงรายอิชา ซึมงรอ่ถึง อิธีการสวน การจูดกิจกรร่ในแทะ
นวกหไวงเรียน สิมงสนูบสนุนการเรียนการสวน ซึมง่ีผทกระลบต่วการเรียนรัไ แทะผทการเรียนรัไลีม้ดไรูบ แทะ
เสนวแนะเพืมวการขรูบขรุงรายอิชา ดไอยระบบคว่พิอเตวร์ปวง่หาอิลยาทูย

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การขระเ่ินการสวนจากการสูงเกตปณะสวนโดยคณะกรร่การขระเ่ินการสวนลีมแต่งตู้งโดย
วาจารย์ผัไรูบผิดชวบหทูกสัตรร่อ่กูบการขระเ่ินผทการสวบปวงนูกศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
นาผทการขระเ่ินการสวนจากนูกศึกษา่าขรูบขรุงอิธีการสวน วาจารย์ผัไรูบผิดชวบหทูกสัตรนาผทการขระเ่ินการสวนจากนูกศึกษา ่าพิจารณาขัญหาการ เรียนรัไปวงนูกศึกษาแทะร่อ่กูนหาแนอลางแกไ้ปลางแกไ้ป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
วาจารย์ ผัไ รู บ ผิ ดชวบหทู กสั ตร่ีการด าเนิน การลอนสวบ่าตรฐานผทสู ่ ฤลธิ์ ปวงนูก ศึ ก ษาใน
รายอิชา ้ดไแก่
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- สุ่่ขระเ่ินปไวสวบแทะคอา่เห่าะส่ปวงการใหไคะแนน ลู้งคะแนนดิบแทะระดูบคะแนนปวง
รายอิชา
- สุ่่ตรอจผทงานปวงนูกศึกษา
- สุ่่สู่ภาษณ์นูกศึกษาเพืมวตรอจสวบคอา่รัไนูกศึกษาหทูงจากส่งผทการเรียนแทไอ
- ่ีการขระชุ่เพืมวพิจารณาคอา่เห่าะส่ คอา่ถักตไวง ชูดเจนปวงปไวสวบกทางภาคแทะ/หรืว
ขทายภาค ปไวสวบภาคขฏิบูติ

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
วาจารย์ผัไสวนลบลอนเนื้วหาลีมสวนแทะกทยุลธ์การสวนลีมใชไพรไว่ลู้งนาปไวคิดเห็นลีม้ดไจากการ
ขระเ่ินขระสิลธิผทปวงรายอิชาโดยนูกศึกษา่าขรูบขรุงการจูดการเรียนการสวน แทะนาเสนวแนอลาง
ในการขรูบขรุงแทะพูฒนาในรายงานผทการดาเนินการปวงรายอิชา แทไอนาเสนวต่ววาจารย์ผัไรูบผิดชวบ
หทูกสัตรพิจารณาใหไคอา่คิดเห็นต่วผทการขระเ่ินการจูดการเรียนการสวนแทะแผนการพูฒนาขรูบขรุง
สาหรูบใชไในขีการศึกษาถูด้ข
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