มคอ. 3

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4124602 โครงงาน 2 (Projects in Computer Science 2)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3 (0-6-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
1.
อาจารยณภัทรกฤต จันทวงศ
2.
ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช
3.
อาจารยวิชัย สีแกว
4.
อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ
5.
อาจารยเสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร
6.
อาจารยสุปราณี หอมา
7.
อาจารยภูกิจ คงเปยม
8.
อาจารยพันทิพย คูอมรพัฒนะ
9.
อาจารยลักษณา รมยะสมิต
5. ระดับการศึกษา/ ชั้นปที่เรียนรายวิชานี้
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) สําหรับวิชานี้
4121902 โครงงาน 1
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอม (Co-requisite) กับรายวิชานี้

8. สถานที่เรียน
อาคาร 5 ชั้น 3
9. วันที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งลาสุด
7 พฤศจิกายน 2559

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่ อให นั กศึ กษาพั ฒ นาโครงงานต อเนื่อ งจากโครงงานทางวิ ทยาการคอมพิ ว เตอร 1 โดยนํ า
โครงงานที่ ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการหลั กสูต ร มาพัฒ นาใหส มบู ร ณ โดยนักศึ กษามีการ
นําเสนอโครงงานและรายงานฉบับสมบูรณผานคณะกรรมการหลักสูตร
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การพัฒนาดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสังคมกาวมาถึงยุคสังคมสารสนเทศ
สังคมคลังความรู มีการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเหตุผลดังกลาวจึงจําเปนจึงตอง
เรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหสามารถนําความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรไปพัฒนาสื่อการเรียนรูสื่อคุณธรรมจริยธรรม สื่อความรู
ความสามารถ สื่อศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนประโยชนตอทองถิ่นและประเทศชาติ โดย
ไมตองพึ่งพาเทคโนโลยีหรือซอฟตแวรจากตางประเทศและมีคาใชจายที่ถูกลง
หมวดที่ 3 สวนประกอบของรายวิชา
1. คําอธิบายรายวิชา
เปนวิชาตอเนื่องจากโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 โดยนําโครงงานที่ผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหลักสูตร มาพัฒนาใหสมบูรณ โดยนักศึกษามีการนําเสนอโครงงานและรายงานฉบับ
สมบูรณผานคณะกรรมการหลักสูตร
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช/ภาคการศึกษา
ปฏิบัติ
15 ชั่วโมง
ศึกษาตนเอง
30 ชั่วโมง
3. ระบุวันเวลาที่อาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน
อาจารยที่ปรึกษาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลตามความตองการ 8 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
X 1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
 1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
 1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1) ใหทําโครงงานที่ตองประยุกตความรูในวิชากับปญหาจริงที่เกิดขึ้นในองคกรได พรอม
รายงานความกาวหนาของโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาเปนระยะ ๆ
2) สอดแทรกคุณธรรม วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอหนาที่ที่รับมอบหมาย โดยปลูกฝง
ใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการสงงานตรงตอเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตองไมกระทําการทุจริต ไมลอกผลงานของผูอื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาในการสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ไดรับ
 2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
 2.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
 2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
 2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
 2.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
 2.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
 2.8 สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
1) Project Base Learning
2.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินโครงงานของนักศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
X 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) Project Base Learning
3.3 วิธีการประเมิน
1) ประเมินการนําเสนอโครงงานของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา
ตาง ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
X 4.
2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง
ๆในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
X 4.3 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
X 4.
4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
X
4.5
สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งและสวนรวมพรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
ใหคําแนะนําและใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง มีมนุษยสัมพันธกับบุคคลทั่วไป
4.3 วิธีการประเมิน
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษา โดยอาจารยที่
ปรึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
X 5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม

 5.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมิน
ผลการประเมินจากงานที่นําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.ชั่วโมง

1-4

การนําเสนอความกาวหนาที่ผานมา

8

5-10

12

11-12

บทที่ 4 การออกแบบระบบและพัฒนาระบบ
- การออกแบบทางดานซอฟตแวรของระบบ
- การออกแบบทางดานฮารดแวรของระบบ
- พัฒนาระบบ
- ทดสอบระบบ
- ประเมินผลการใชระบบ
บทที่ 5 ผลสรุป

13-15

นําเสนอโครงงาน

6

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.4 เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ งความ
คิ ด เห็ น ของผู อื่ น รวมทั้ ง เคารพใน

4

วิธีการประเมิน

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาใน
การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
- PowerPoint
- คูมือโครงงาน
- บรรยาย
- ปฏิบัติ
- คูมือโครงงาน

- ตัวอยางคูมือโครงงาน
- ปฏิบัติ
นําเสนอ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

คุ ณ ค า และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป น
มนุษย
1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจาก
การใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร
และสังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ดานความรู
ประเมิ น โครงงานของ
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ใน นักศึกษา
เนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ
และอธิ บ ายความต อ งการทาง
คอมพิ ว เตอร รวมทั้ ง ประยุ ก ต
ค ว า ม รู ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร ใ ช
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา
2.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ
ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร
ใหตรงตามขอกําหนด
2.4 สามารถติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร
2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู
ความชํานาญทางคอมพิวเตอร
อยางตอเนื่อง
2.6 มีความรูในแนวกวางของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
2.7 มีประสบการณในการพัฒนา
และ/หรือการประยุกตซอฟตแวร

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ที่ใชงานไดจริง
2.8 สามารถบูรณาการความรูในที่
ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ทักษะทางปญญา
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปน - ป ร ะ เ มิ น ก า ร นํ า เ ส น อ
โครงงานของนักศึกษา
ระบบ
3.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการ
ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคน
- ประเมินผลจาก
หลากหลายและสามารถสนทนาทั้ง ความกาวหนาในการทํา
ภาษาไทยและภาษาตาง ประเทศ
โครงงาน ที่บันทึกในสมุดให
อยางมีประสิทธิภาพ
คําปรึกษา โดยอาจารยที่
4.6 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการ ปรึกษา
เรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ผลการประเมิ น จากงานที่
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปน
นําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
ที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใช
รู ป แบบของสื่ อ การนํ า เสนออย า ง
เหมาะสม

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

40%

ตลอดภาค
การศึกษา

15%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

5.4 ส า ม า ร ถ ใ ช ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
หมวดที่ 6 ทรัพยากรการประกอบการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
แกรี่ บี เชลลี่, โธมัส เจ แคชแมน, แฮรี่ เจ เซนแบลทท . 2546 . การวิเคราะหและออกแบบระบบ.
(แปลจาก System Analysis and Design โดย กิตติมา เจริญ หิรัญ). กรุงเทพฯ: ทอป.
ธีรวัฒน ประกอบผล และ เอกพันธุ คําปญโญ. 2552. การวิเคราะหและออกแบบระบบ.
กรุงเทพฯ: ซัสเซสมีเดีย.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. 2548. การวิเคราะหและออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ : 3. เอกสารและขอมูลแนะนํา :
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูสอนและประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ความกาวหนาในการทําโครงงาน
2.2 ผลงานโครงงาน
2.3 คูมือรายงานวิจัย
2.4 การจัดสอบ การนําเสนอ
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ขอ 4
5.2 จัดอบรมแนะนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อเปนทางเลือกใหแกนักศึกษา

