รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4124001 โครงงาน 1 (Project 1)
2. จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต (0-2-1) (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์สุปราณี ห้อมา อาจารย์
ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช
อาจารย์ณภัทรกฤต จันทวงศ์
อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ
อาจารย์เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร
อาจารย์วิชัย สีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ทิพย์ คูอมรพัฒนะ
อาจารย์ลักษณา รมยะสมิต
อาจารย์ภูกิจ คงเปี่ยม
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาระบบทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ นาทฤษฎีที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับงาน
จริง การนาเสนอโครงงานในรูปแบบรายงาน และการนาเสนอผ่านคณะกรรมการ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาระบบทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ นาทฤษฎีที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับงานจริง
การนาเสนอโครงงาน 1 ในรูปแบบรายงาน และการนาเสนอผ่านคณะกรรมการ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ทฤษฏี
สอนเสริม
ไม่มี

สอนเสริมตามความ
ต้องการ

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 15
ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษา/แนะนาทางวิชาการแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ) ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
- อีเมล์
supranee.h@dru.ac.th
- เบอร์โทรศัพท์ 099-923-2292
- ห้องพักอาจารย์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
 1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
- ตกลงวิธีปฏิบัติกับผู้เรียนในการจัดทา
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต (1) โครงงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
- ตกลงวิธีปฏิบัติกับผู้เรียนในการเข้า
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การส่ง
(2)
งานตรงต่อเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ และการ
เข้าสอบโดยไม่ทุจริตต่อกฎระเบียบ
 3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม
สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ (3)
 4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม (5)
 5. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และ
สังคม (6)
 6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพ (7)

1.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากพฤติกรรมในการเข้า
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
- พิจารณาจากพฤติกรรมการส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมในการนาเสนอ
โครงงาน 1 ต่อคณะกรรมการสอบ
โครงงาน (สอบกลางภาค)
- พิจารณาจากพฤติกรรมในการนาเสนอ
โครงงาน 1ต่อคณะกรรมการสอบ
โครงงาน (สอบปลายภาค)

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา (1)
 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ
และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหา (2)

2.2 วิธีการสอน
- ผู้เรียนทาการอ่าน การศึกษาค้นคว้า
และทาความเข้าใจจากเอกสาร ตารา
แหล่งค้นคว้า หรือทรัพยากรแหล่งเรียนรู้
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้
จัดเตรียมไว้ให้หรือให้คาแนะนา และจาก
การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
- ผู้เรียนนาเสนอความรู้ ความเข้าใจจาก
ที่ได้ศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
- ผู้เรียนนาเสนอโครงงาน 1 ในรูปแบบ
รายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
- ผู้เรียนนาเสนอโครงงาน 1 ต่อ
คณะกรรมการสอบโครงงาน 1 ตามวัน
และเวลาที่กาหนด

2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้า
ต่ออาจารย์ปรึกษาโครงงานตาม
กาหนดเวลา
- ประเมินผลจากการนาเสนอโครงงาน 1
ในรูปแบบรายงานต่อคณะกรรมการสอบ
โครงงาน 1 (สอบกลางภาค)
- ประเมินผลจากการนาเสนอโครงงาน 1
ในรูปแบบรายงานต่อคณะกรรมการสอบ
โครงงาน 1 (สอบปลายภาค)

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.2 วิธีการสอน
 3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง - ตกลงวิธีปฏิบัติกับผู้เรียนในการจัดทา
ปรับปรุง และ/หรือ ประเมินระบบ
โครงงาน 1
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด (3)
 4. สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์ (4)
 5. รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้
ความชานาญ (5)
 6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (6)
 7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน
จริง (7)
 8. สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (8)

2.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากพฤติกรรมผู้เรียนระหว่าง
ขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องการ
 1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่าง
เป็นระบบ (1)
 2. สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (2)
 3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ (3)
 4. สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม (4)

3.2 วิธีการสอน
- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสอดแทรกใน
ระหว่างการให้คาปรึกษาและแนะนา
ผู้เรียน ดังนี้
1. อธิบายหรือสาธิตให้ดู
2. วิเคราะห์ปัญหาในประเด็นที่ผู้เรียน
มีข้อสงสัยและข้อซักถาม
3. อภิปรายและส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง
4. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการตอบกลับ
จากการฝึกปฏิบัติ

3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการสังเกต สนทนา และ
ให้เกิดการตอบกลับโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน โดยพิจารณาจาก
1. การศึกษาค้นคว้า ให้ความรู้
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
2. การรายงานความก้าวหน้าต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ตาม
กาหนดเวลา
3. การนาเสนอโครงงาน 1 ต่อ
คณะกรรมการสอบโครงงาน 1 (สอบ
กลางภาคและปลายภาค)

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.2 วิธีการสอน
และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย และ - ชี้แจง อธิบาย ทาความตกลงร่วมกันถึง
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลาย พฤติกรรมที่คาดหวังให้เข้าใจตรงกันกับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (1)
ผู้เรียน

 2. มีความรับผิดชอบในการกระทา
ของตนเองและรับผิดชอบในกลุ่ม (4)
 3. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะของตนเองและของกลุ่ม (5)
 4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (6)

4.3 วิธีการประเมินผล

- ประเมินผลจากการสังเกต สนทนา และ
ให้เกิดการตอบกลับโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน โดยพิจารณาจาก
1. การปฏิบัติในการวางแผน และ
ดาเนินการการจัดทาโครงงานให้มี
ประสิทธิภาพ
2. การรายงานความก้าวหน้าต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ตาม
กาหนดเวลา
3. การนาเสนอโครงงาน 1 ต่อ
คณะกรรมการสอบโครงงาน 1 (สอบ
กลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน)
- ตกลงวิธีปฏิบัติกับผู้เรียนในการนาเสนอ - พิจารณาจากพฤติกรรมและการตอบ
โครงงาน 1 ต่อคณะกรรมการสอบ
คาถามของผู้เรียนจากการนาเสนอ
โครงงาน
โครงงาน 1 ต่อคณะกรรมการสอบ
โครงงาน 1 (สอบกลางภาคเรียนและสอบ
ปลายภาคเรียน)
- ชี้แจง อธิบาย ทาความตกลงร่วมกันถึง
พฤติกรรมที่คาดหวัง ให้เข้าใจตรงกันกับ
ผู้เรียน

- ประเมินจากการสังเกต สนทนา และให้
เกิดการตอบกลับโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน โดยพิจารณาจาก
1. การปฏิบัติในการวางแผน และ
ดาเนินการการจัดทาโครงงานให้มี
ประสิทธิภาพ
2. การรายงานความก้าวหน้าต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ตาม
กาหนดเวลา
3. การนาเสนอโครงงาน 1 ต่อ
คณะกรรมการสอบโครงงาน 1 (สอบ
กลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน)

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 1. มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่
มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ (1)
 2. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน
พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อที่
เหมาะสมกับงาน (3)
 3. สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม (4)

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

- อธิบาย ชี้แจงให้เห็นถึงความจาเป็นและ
ความสาคัญของการมีทักษะการสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่ง
ค้นคว้า และนาเสนอองค์ความรู้
- การมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วย
ตนเองจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต และ
จัดทาโครงงาน 1 ในรูปแบบรายงานจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

- ประเมินผลจากพฤติกรรมและการตอบ
คาถามของผู้เรียนจากการนาเสนอ
โครงงาน 1 ต่อคณะกรรมการสอบ
โครงงาน 1 (สอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
2
- ปฐมนิเทศรายวิชา ตกลง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
การประเมินผล

ผลการเรียนรู้

สื่อการสอน

วิธีการประเมิน

1.2, 1.3, 1.5, 1.6,
1.7

- เอกสารแผนการเรียนการสอน
- ตัวอย่างเอกสารโครงงานใน
รูปแบบรายงาน
- เอกสารโครงงานในรูปแบบ
รายงานของนักศึกษารุ่นพี่

- พิจารณาจากพฤติกรรมใน
การเข้าปรึกษาโครงงานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา
- พิจารณาจากพฤติกรรม
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมใน
การเข้าปรึกษาโครงงานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา
- พิจารณาจากพฤติกรรม
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมใน
การนาเสนอโครงงาน 1
- ประเมินผลจากการนา
เสนอโครงงาน 1 ในรูปแบบ
รายงาน

1

แนะนาการจัดทาโครงงาน

2-8

แนะนาการจัดทาโครงงาน
- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

14

- อาจารย์ที่ปรึกษา แนะนาการ
จัดทาโครงงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยให้ศึกษาใน
เรื่องที่สนใจ รายงาน
ความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาตามกาหนด

2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8
3.1, 3.2, 3.3, 3.4

- ตัวอย่างเอกสารโครงงานใน
รูปแบบรายงาน
- เอกสารโครงงานในรูปแบบ
รายงานของนักศึกษารุ่นพี่

สอบกลางภาคเรียน

2

สอบกลางภาค

1.1, 1.2, 1.3, 1.5,
1.6, 1.7
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8
3.1, 3.2, 3.3, 3.4
4.1, 4.4, 4.5, 4.6
5.1, 5.3, 5.4

- ประเมินจากการนาเสนอ
โครงงาน 1 ต่อคณะกรรมการ
สอบโครงงาน 1
- ประเมินจากการนาเสนอ
โครงงาน 1 ต่อคณะกรรมการ
สอบโครงงาน 1

9

ผู้สอน
อ.สุปราณี ห้อมา
อ.ที่ปรึกษาโครงงาน

อ.ที่ปรึกษาโครงงาน

คณะกรรมการสอบ
โครงงาน 1

สัปดาห์

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
10-15 - ดาเนินการแก้ไข/จัดทา
12
- ดาเนินการแก้ไข/จัดทา
เพิ่มเติม
เพิ่มเติมของเอกสารของ
- จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้
โครงงานพัฒนาระบบทางด้าน
ในการทาโครงงาน เช่น การ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน
พัฒนาแอปพลิชัน การ
รูปแบบรายงาน (ถ้ามี)
ออกแบบฐานข้อมูล เป็นต้น
- ดาเนินการพัฒนาโครงงาน
พัฒนาระบบทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (ประมาณ 10%)
- ขอคาปรึกษา/ข้อแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
- เชิญวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ มา
อบรมให้ความรู้
16 สอบประมวลความรู้
2
สอบประมวลผลความรู้
17

หัวข้อ/รายละเอียด

สอบปลายภาคเรียน

2

สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.1
2.1, 2.7, 2.8
3.1, 3.2, 3.3, 3.4
4.4
5.1

- พิจารณาจากพฤติกรรม
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และความ
ตรงต่อเวลา

อ.ที่ปรึกษาโครงงาน

2.1, 2.7, 2.8
3.1, 3.2, 3.3, 3.4

ประเมินผลจากสอบ
ประมวลผล
ความรู
- พิจารณาจากพฤติกรรมใน
การทาข้อสอบ
- ประเมินผลจากสอบปลาย
ภาค

1.1, 1.2, 1.3, 1.5,
1.6, 1.7
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8
3.1, 3.2, 3.3, 3.4
4.1, 4.4, 4.5, 4.6
5.1, 5.3, 5.4

สื่อการสอน

อ.สุปราณี ห้อมา
อ.วิชัย สีแก้ว
คณะกรรมการสอบ
โครงงาน 1

2. แผนการประเมินการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

2

3
4

5

การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1, 1.2, 1.3, - พิจารณาจากพฤติกรรมในการเข้า
1.5, 1.6, 1.7 ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
- พิจารณาจากพฤติกรรมการส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมในการนาเสนอ
โครงงาน 1
ต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 1
ความรู้
2.1, 2.2, 2.3, - ประเมินผลจากการนาเสนอโครงงาน
2.4, 2.5, 2.6, 1 ในรูปแบบ
2.7, 2.8
รายงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
1 (สอบกลางภาค)
- ประเมินจากการสอบประมวลผล
ความรู้
- ประเมินผลจากการนาเสนอโครงงาน
1 ในรูปแบบรายงาน
ต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 1 (สอบ
ปลายภาค)
ทักษะทางปัญญา
3.1, 3.2, 3.3, - ประเมินผลจากการสังเกต สนทนา
3.4
และให้เกิดการ
ตอบกลับโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ทักษะความสัมพันธ์ 4.1, 4.4, 4.5, - ประเมินผลจากการสังเกต สนทนา
ระหว่างบุคคลและ
4.6
และให้เกิดการ
ความรับผิดชอบ
ตอบกลับโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
- พิจารณาจากพฤติกรรมและการตอบ
คาถามของผู้เรียนจากการนาเสนอ
โครงงาน 1 ต่อคณะกรรมการสอบ
โครงงาน 1
(สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)
ทักษะการวิเคราะห์
5.1, 5.3, 5.4 - ประเมินผลจากพฤติกรรมและการ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ตอบคาถามของผู้เรียนจากการนาเสนอ
และการใช้เทคโนโลยี
โครงงาน 1 ต่อ
สารสนเทศ
คณะกรรมการสอบโครงงาน 1 (สอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค)

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
(%)
5

9

30

16

20

17

20

ตลอดภาค
การศึกษา

10

ตลอดภาค
การศึกษา

5

9, 17

5

9, 17

5

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารโครงงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เอกสารข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ไม่มี

