มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

หมวดที่ 1 ข"อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1.1 รหัสวิชา
4124011
1.2 ชื่อวิชาภาษาไทย การเตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Preparation for Field Experience in Computer
2. จํานวนหน/วยกิต
1(45)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสนาม
4. อาจารย2ผู"รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย2ผู"สอน
4.1 อาจารย2ผู"รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช
4.2 อาจารย2ผู"สอน
อาจารย ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช
ผูFชGวยศาสตราจารยพันทิพย คูอมรพัฒนะ
อาจารยวิชัย สีแกFว
อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ
อาจารยเสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร
อาจารยสุปราณี หFอมา
อาจารยลักษณา รมยะสมิต
อาจารยณภัทรกฤต จันทวงศ
อาจารยภูกิจ คงเปNOยม
5. ภาคการศึกษา /ชั้นป6ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปNที่ 3
6. รายวิชาที่ต"องเรียนมาก/อน (Pre-requisite) (ถ"ามี)
ไมGมี
7. รายวิชาที่ต"องเรียนพร"อมกัน (Co-requisite) (ถ"ามี)
ไมGมี
8. สถานที่เรียน
หFอง 535 และหFอง 14202
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล/าสุด
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ/งหมายและวัตถุประสงค2
1. จุดมุ/งหมายของรายวิชา
หลังจากที่เรียนรายวิชา 4124011 แลFว นักศึกษามีความสามารถในการกระทําสิ่งตGอไปนี้ไดF
1. นักศึกษามีความพรFอมที่จะฝXกประสบการณวิชาชีพ
2. นักศึกษาเขFาใจในการเตรียมตัวเพื่อจะฝXกประสบการณวิชาชีพ
3. นักศึกษาเกิดความความรูFความเขFาใจ และสามารถบูรณาการความรูFที่เรียนไปทั้งหมดเพื่อ ใชFในการฝXก
ประสบการณวิชาชีพไดF
2. วัตถุประสงค2ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ใหF ส อดคลF อ งกั บ สาระวิ ช าในกรอบหลั ก สู ต รมาตรฐานดF า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอรของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
จัดใหFมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรFอมของผูFเรียนกGอนออกฝXกปฏิบัติงานวิชาชีพในดFานการรับรูFลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูFเรียนใหFมีความรูF ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพคอมพิวเตอรโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตGางๆ ซึ่งเกี่ยวขFองกับงานคอมพิวเตอร
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช"ต/อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝNกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝNกงาน
การฝXกปฏิบัติงาน 45 ชั่วโมง
ตGอภาคการศึกษา

การศึกษาด"วยตนเอง

3. จํานวนชั่วโมงต/อสัปดาห2ที่อาจารย2ให"คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก/นักศึกษาเปPน รายบุคคล
- อาจารยจัดเวลาใหFคําปรึกษาเป]นรายบุคคลหรือรายกลุGมตามความตFองการ 1 ชั่วโมงตGอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู"ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต"องพัฒนา
- เคารพกฎเกณฑของสังคม และมีความเป]นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (1.5)
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรFอ มยกตัวอยG างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับ ประเด็ นทางจริยธรรมที่ เกี่ยวขF องกั บการ ฝX ก
ประสบการณวิชาชีพ และใหFปฏิบัติงานจริง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการฝXกประสบการณวิชาชีพ งานที่ไดFรับมอบหมาย ตรงเวลา ประเมินผลงานที่มอบหมาย
2. ความรู"
2.1 ความรู"ที่ต"องได"รับ
- รูF/เขFาใจหลักการ ทฤษฎีที่สําคัญของเนื้อหา (2.1)
- วิเคราะหป`ญหา อธิบาย ประยุกต ความรูFทักษะ (2.2)
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ฝXกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ผลงานฝXกปฏิบัติ
3. ทักษะทางปQญญา
3.1 ทักษะทางปQญญาที่ต"องพัฒนา
- ประยุกตความรูFและทักษะในการแกFไขป`ญหาไดFอยGางเหมาะสม (3.4)
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายใหFนักศึกษาฝXกปฏิบัติ
3.3 วิธีการประเมินผล
- คะแนนจากการฝXกงาน การรายงาน และการสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ2ระหว/างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ2ระหว/างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต"องพัฒนา
- สื่อสารกับบุคคลหลากหลายและสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตGางประเทศ (4.1)
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูFของตนเองทางวิชาชีพอยGางตGอเนื่อง (4.6)
4.2 วิธีการสอน
- การนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรูF
4.3 วิธีการประเมินผล
- ผลงานการนําเสนอ และพฤติกรรมการทํางาน

5. ทักษะการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช"เทคโนโลยสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต"องพัฒนา
- มีทักษะในการใชFเครื่องมือที่จําเป]นตGอการทํางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ (5.1)
- ใชFเทคโนโลยีสารสนเทศไดFอยGางเหมาะสม (5.4)
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหFศึกษาคFนควFาดFวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และ ทํารายงาน
- นําเสนอโดยใชFรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การนําเสนอดFวยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสGวนรGวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห2ที่ หัวข"อ/รายละเอียด

1
2
3
4
5
6
7 -8

9
10
11-12
13
14
15

จํานวน กิ จ กรรมการเรี ย น การ
ชั่วโมง สอน สื่ อ ที่ ใ ช" (ถ" า มี )
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน
ระบบปฏิบัติการ
3
บรรยาย ฝXกปฏิบัติ
โปรแกรมสําร็จรูป MS Word
3
บรรยาย ฝXกปฏิบัติ
โปรแกรมสําร็จรูป MS Excel
3
บรรยาย ฝXกปฏิบัติ
โปรแกรมสําร็จรูป MS
3
บรรยาย ฝXกปฏิบัติ
PowerPoint
การใชFคําสั่ง SQL
3
บรรยาย ฝXกปฏิบัติ
การวิเคราะหขั้นตอนและการ
3
บรรยาย ฝXกปฏิบัติ
เขียนโปรแกรม
การตรวจสอบคุณลักษณะ
6
บรรยาย ฝXกปฏิบัติ
เครื่องและแกFไขการใชFงาน
คอมพิวเตอร
Utility
3
บรรยาย ฝXกปฏิบัติ
แปลงไฟล
3
บรรยาย ฝXกปฏิบัติ
การทดสอบการติดตั้ง
6
บรรยาย ฝXกปฏิบัติ
เครือขGาย
ความปลอดภัยของขFอมูล
3
บรรยาย ฝXกปฏิบัติ
โปรแกรมสําเร็จรูป
3
บรรยาย ฝXกปฏิบัติ
Graphic/Multimedia
ทักษะการสื่อสาร
3
บรรยาย ฝXกปฏิบัติ

ผู"สอน

อ.วิชัย/อ.ลักษณา
อ.สุปราณี/อ.ลักษณา
อ.สุปราณี/ผศ.พันทิพย
อ.สุปราณี/อ.ภูกิจ
อ.ณภัทรกฤต/ผศ.พันทิพย
อ.ณภัทรกฤต/ผศ.พันทิพย
อ.เอกรินทร/อ.ภูกิจ

อ.สุปราณี/อ.ภูกิจ
อ.วิชัย/อ.ภูกิจ
อ.เอกรินทร/อ.ภูกิจ
อ.ณภัทรกฤต/ผศ.พันทิพย
อ.เสาวณีย/อ.ลักษณา
อ.ดร.จุฑามาส

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู"
การประเมิน งานที่จะใช"ประเมินผลผู"เรียน
(1)
(2)

การฝXกปฏิบัติ
จิตพิสัย
- บุคลิกภาพ
- ความตรงเวลาและความประพฤติ เหมาะสม

สัปดาห2ที่กําหนด
ตลอดเทอม
ตลอดเทอม

สัดส/วนของการ
ประเมินผล
รFอยละ 80
รFอยละ 20

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ไมGมี
2. เอกสารและข"อมูลสําคัญ
ไมGมี
3. เอกสารและข"อมูลแนะนํา
ไมGมี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ2การประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดFจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด และความเห็นจาก
นักศึกษาไดFดังนี้
- การสนทนากลุGมระหวGางผูFสอนและผูFเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูFเรียน
- แบบประเมินผูFสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ2การประเมินการสอน
ในการเก็บขFอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดFมีกลยุทธดังนี้
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูF
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขFอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการระดมสมอง และหาขFอมูลเพิ่มเติม
ในการปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวGางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขFอ ตามที่คาดหวัง จากการเรียนรูFใน
วิชา ไดFจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุGมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง พิจารณาจากผลการทดสอบยGอย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาไดFดังนี้
- การทวนสอบการใหFคะแนนจากการสุGมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย
- ในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูFของนักศึกษา โดยตรวจสอบขFอสอบ รายงาน วิธีการใหF
คะแนนสอบ และการใหFคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนนการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผลของรายวิชา จากผลการประเมิน และทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดFมีการวางแผนการ ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหFเกิด
คุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปNหรือตามขFอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ตามขFอ 4

