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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขตภาควิชา/คณะ/

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข)อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
4123030 การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร (Seminar on Computer Science)
2. จํานวนหน1วยกิต
3(2-2-5) หน7วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
4. อาจารย3ผู)รับผิดชอบรายวิชา
อาจารยเสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร / อาจารยสุปราณี หAอมา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นป7ที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปDที่ 4
6. รายวิชาที่ต)องเรียนมาก1อน (per-requisite) (ถ)ามี)
ไม7มี
7. รายวิชาที่ต)องเรียนพร)อมกัน (pre-requisite) (ถ)ามี)
ไม7มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล1าสุด
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ1งหมายและวัตถุประสงค3
1. จุดมุ1งหมายของรายวิชา
นักศึกษามีแนวความคิด สามารถเรียบเรียงพัฒนาผลงานที่มีคุณค7าทางคอมพิวเตอรซึ่งนําเสนอใน
รูปแบบรายงานการศึกษา วิธีการ และขั้นตอนการผลิตผลงาน ที่สามารถนําเสนอต7อสาธารณชนไดA
2. วัตถุประสงค3ของการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหAนักศึกษามีการเรียนรูAในองคความรูA ที่มาจากแนวความคิดที่เกิดจากการศึกษาคAนควAา ที่
หลากหลาย และกระบวนการเรียนรูAที่เหมาะกับสภาพปRจจุบันและอนาคต และไดAรับขAอเสนอแนะจาก
ผูAทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในหน7วยงานของรัฐ และเอกชน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความกAาวหนAา แนวคิดที่แปลกใหม7และผลงานที่มีคุณค7าทางคอมพิวเตอร
จากเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช)ต1อภาคการศึกษา
บรรยาย/ปฏิบัติ
สอนเสริม
บรรยาย 30 ชั่วโมงต7อ ตามความตAองการของ
ภาคการศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝUกปฏิบัติ/
งานภาคสนามการ/
ฝUกงาน
ฝUกปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต7อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาดAวยตนเอง
การศึกษาดAวยตนเอง 75
ชั่วโมงต7อภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต1อสัปดาห3ที่อาจารย3ให)คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก1นักศึกษาเปJนรายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดต7อเพื่อขอคําปรึกษาหรือแนะนําไดAตลอดเวลาดAวยตนเองหรือสื่อที่สะดวก ไดAแก7
เบอรโทรศัพท : 08-9223-8877 / 099-923-2292
e-Mail : soawanee.p@dru.ac.th / supranee.h@dru.ac.th
หAองทํางาน : อาคาร 5 ชั้น 3 หAอง 531 / 532

เอกสารหมายเลข มคอ.3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู)ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต)องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค7าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต (1)
 1.1.2 มีวินัย ตรงต7อเวลา และความรับผิดชอบต7อตนเอง วิชาชีพ และสังคม (2)
1.1.3 มีภาวะความเปbนผูAนําและผูAตาม สามารถทํางานเปbนทีมและสามารถแกAไขขAอขัดแยAงและลําดับ
ความสําคัญ (3)
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟRงความคิดเห็นของผูAอื่น รวมทั้งเคารพในคุณค7าและศักดิ์ศรีของความเปbน
มนุษย (4)
 1.1.5 เคารพกฎ ระเบียบ และขAอบังคับต7าง ๆ ขององคกรและสังคม (5)
 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชAคอมพิวเตอรต7อบุคคล องคกร และสังคม (6)
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ (7)
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดใหAนักศึกษาเขAาเรียนในเวลาที่กําหนด
1.2.2 มอบหมายใหAนักศึกษารับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และจัดทําผลงานนําเสนอต7อ
สาธารณชน
1.2.3 มอบหมายใหAนักศึกษาจัดทําโครงการจัดงานเพื่อนําเสนอผลงานของนักศึกษาต7อสาธารณชน โดย
ดําเนินการร7วมกันทั้งหAองและมีหลักการดําเนินงานตามกระบวนการคุณภาพ (PDCA)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 นักศึกษาเขAาเรียนในชั้นเรียนตรงเวลา
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการทํางานร7วมกันของนักศึกษา ซึ่งมีการดําเนินการร7วมกัน และส7งงานตามเวลาที่
กําหนด
1.3.3 มีการอAางอิงแหล7งที่มาของผลงาน หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวขAองไดAอย7างถูกตAอง ชัดเจน และ
เหมาะสม
2. ความรู)
2.1 ความรู)ที่ต)องพัฒนา
 2.1.1 สามารถติดตามความกAาวหนAาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไป
ประยุกต (4)
2.1.2 รูA เขAาใจ และสนใจพัฒนาความรูA ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอย7างต7อเนื่อง (5)
 2.1.3 มีความรูAในแนวกวAางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหAเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขAาใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม7ๆ ที่เกี่ยวขAอง (6)
2.1.4 มีประสบการณในการพัฒนาและ / หรือ การประยุกตซอฟตแวรที่ใชAงานไดAจริง (7)
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใหAนักศึกษาไดAทําการศึกษา วิเคราะห และออกแบบ จากเอกสารที่เกี่ยวขAอง และจากผลการ
พัฒนาระบบโดยผูAอื่น การคAนควAารูปแบบการทํางานขององคกรที่นักศึกษาใหAความสนใจ เพื่อเปbนแนวทางใน
การพัฒนาผลงานนําเสนอต7อสาธารณชน
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2.2.2 ใหAนักศึกษานําเสนอผลงานต7อหนAาสาธารณชนบนเวที ที่นักศึกษาร7วมกันจัดขึ้น เพื่อเปkดโอกาส
ใหAนักศึกษาไดA รับความรูAจากผูAทรงคุ ณวุฒิ จากหน7ว ยงานภายนอกทั้งของภาครัฐ และเอกชน และนํ า
ขAอเสนอแนะมาปรับปรุงผลการพัฒนาของตนเองใหAเปbนที่ยอมรับของสถานประกอบการ
2.2.3 ใหAนักศึกษาจัดทําบทความรายงานผลการพัฒนางาน ในรูปแบบเอกสารรายงาน 5 บท
บทความสรุป และไวนิลนําเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสอบปลายภาค ดAวยขAอสอบที่เนAนการวัดหลักการทฤษฎี และการปฏิบัติ
2.3.2 ประเมินจากผลงาน และความเขAาใจในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาผลงานของนักศึกษา
2.3.3 ประเมินจากเอกสารรายงานการพัฒนาผลงาน และขAอเสนอแนะที่ไดAจากผูAทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่ใหAคําแนะนําในผลการพัฒนางานของนักศึกษา
3. ทักษะทางปKญญา
3.1 ทักษะทางปKญญาที่ต)องพัฒนา
3.1.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปRญหาและความตAองการ (3)
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายใหAศึกษา วิเคราะห จากตัวอย7างระบบงานต7าง ๆ และนํามาศึกษาวิเคราะห
ออกแบบ และพัฒนาระบบงานไดAอย7างเหมาะสม โดยการนําผลงานวิจัยของผูAอื่นที่เคยมีการพัฒนาไวAแลAว ใน
แง7มุมต7าง ๆ ที่มีการนําเทคโนโลยีมาใชAทั้งดAานสังคม ดAานศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดการเรียนการสอน
ที่นักศึกษาจะสามารถนําผลการวิเคราะหมาเปbนแนวทางในการพัฒนาผลงาน
3.2.2 กําหนดใหAนักศึกษาไดAนําเสนอผลงานบนเวทีวิชาการที่นักศึกษาร7วมกันจัดขึ้น และมีวิทยากรตั้ง
คําถามใหAตอบ และใหAขAอเสนอแนะในการพัฒนาผลงานต7อนักศึกษา
3.2.3 นั ก ศึ ก ษาตA อ งจั ด ทํ า แผ7 น ประชาสั ม พั น ธใหA ค วามรูA เ กี่ ย วกั บ ผลงานของกลุ7 ม นํ า เสนอต7 อ
สาธารณชนไดAอย7างเหมาะสม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาผลงาน
3.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงานของนักศึกษาบนเวที
3.3.3 ประเมินจากแผ7นโปสเตอรใหAความรูAเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานนําเสนอต7อสาธารณชน
3.3.4 ประเมินจากผลการดําเนินงานในการจัดทําโครงการของนักศึกษา
3.3.5 ใหAผูAเขAาร7วมโครงการประเมินผลงาน และการดําเนินงานของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ3ระหว1างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ3ระหว1างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต)องพัฒนา
4.1.1 สามารถใหAความช7วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกAปRญหาต7าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผูAนํา หรือบทบาทของผูAร7วมทีมทํางาน (2)
4.1.2 สามารถเปbนผูAริเริ่มแสดงประเด็นในการแกAไขสถานการณทั้งส7วนตัวและส7วนรวม พรAอมทั้ง
แสดงจุดยืนอย7างพอเหมาะของตนเองและของกลุ7ม (5)
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานกลุ7มใหAนักศึกษาไปศึกษาคAนควAาระบบงานต7าง ๆ เพื่อนํามาเปbนแนวทางในการ
วิเคราะหและออกแบบระบบงานของกลุ7มตนเองไดAอย7างเหมาะสม
4.2.2 จัดทําโครงการสัมมนาทางวิชาการร7วมกันเพื่อเปbนเวทีนําเสนอผลงานต7อสาธารณชน
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4.2.3 ตั้งคําถามเพื่อใหAตอบเกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาไปศึกษามา
4.2.4 จัดกิจกรรมใหAนักศึกษาไดAแลกเปลี่ยนเรียนรูAกันระหว7างกลุ7มในหัวขAอที่ศึกษามา
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปbนทีม
4.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาคAนควAาดAวยตนเอง
4.3.3 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ดําเนินการร7วมกัน
4.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกระหว7างกลุ7ม
4.3.5 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดงานของผูAเขAาร7วมงานแสดงผลงาน
4.3.6 ผลการประเมินจากวิทยากรที่ใหAขAอเสนอแนะผลงานของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะห3เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห3เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต)องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใชAเครื่องมือที่จําเปbนที่มีอยู7ในปRจจุบันต7อการทํางานที่เกี่ยวขAองกับคอมพิวเตอร (1)
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกAไขปRญหาโดยใชAสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตต7อปRญหาที่เกี่ยวขAองอย7างสรAางสรรค (2)
5.1.3 สามารถสื่อสารอย7างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล7าและการเขียน พรAอมทั้งเลือกรูปแบบของสื่อ
การนําเสนอไดAอย7างเหมาะสม (3)
5.1.4 สามารถใชAเทคโนโลยีไดAอย7างเหมาะสม (4)
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายใหAนักศึกษาพัฒนาระบบงานที่ใชAงานบนเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.2 ใหAนักศึกษาทําการทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อนํามาปรับปรุง
ระบบงานต7อไปในอนาคต
5.2.3 กําหนดใหAนักศึกษาตAองนําเสนอผลงานบนเวทีวิชาการที่จัดขึ้น ดAวยเทคนิคการนําเสนอที่
ออกแบบเองโดยนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชAเพื่อใหAเหมาะสมกับงานที่พัฒนามา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการนําเสนอบนเวทีวิชาการของนักศึกษาแต7ละกลุ7ม
5.3.2 ประเมินจากเทคโนโลยีที่ใชAในการนําเสนอผลงาน
5.3.3 ประเมินจากเอกสารรายงานการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห3
หัวข)อ/รายละเอียด
ที่
1
- แนะนํารายวิชา
-แนะนําใหAทราบถึงวัตถุประสงคของ
การจัดกิจกรรมในรายวิชา
-อธิบายหลักการทํางานตาม
กระบวนการคุณภาพ (PDCA)
- วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย
- วิธีการเขียนบทความวิจัย

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช)
4
-ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผล
-บรรยายภาพรวมของเนื้อหาทีต่ Aองเรียน
-กําหนดใหAนักศึกษาแบ7งกลุ7ม จํานวน ๓ คน
-กําหนดใหAนักศึกษาประชุมกลุ7มเพื่อหา
หัวขAอ
สําหรับการพัฒนาเปbนผลงาน 1 ชิ้นงาน เพื่อ

ผู)สอน
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2

3

4

5

-หลักการศึกษาวิเคราะหขAอมูลเกีย่ วกับ
การพัฒนาระบบงานต7าง ๆ

4

- หลักการและเทคนิคการเก็บขAอมูล
และการรวบรวมขAอมูล สําหรับการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มี
การบูรณาการงานดAานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสเทศไปใชAในการ
จัดการงานดAานสังคม ดAานศิลปะและ
วัฒนธรรม และการจัดการเรียนการ
สอน
-วิธีการเขียนเอกสารรายงานการศึกษา
บทที่ 1 บทนํา
1. ความสําคัญและปRญหาที่ศึกษา
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
3. ขอบเขตของการศึกษา
4. ขAอจํากัดของโปรแกรม
5. นิยามศัพท
6. ประโยชนที่คาดว7าจะไดAรับ
-วิธีการเขียนเอกสารรายงานการศึกษา
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วขAอง

4

-วิธีการเขียนเอกสารรายงานการศึกษา

4

4

พัฒนาผลงานนําเสนอ โดยใหAจัดทําตามแนว
ทางการวิจัย 5 บท ซึ่งมีการประเมินความ
พึงพอใจของผูAใชAงานระบบที่พัฒนาขึ้นและ
นําเสนอผลการพัฒนาบนเวทีสัมมนาทาง
วิชาการที่จัดขึ้น
-ใหAนักศึกษาศึกษาคAนควAา หลักการ เหตุผล
และวัตถุประสงคของการศึกษาระบบที่
ตAองการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่หนAาชั้น
เรียนโดยใหAพิจารณาอภิปรายในมุมมองที่
เกี่ยวขAองกับการนําผลงานวิจัยของผูAอื่นที่
เคยมีการพัฒนาไวAแลAว ในแง7มุมต7าง ๆ ที่มี
การนําเทคโนโลยีมาใชAทั้งดAานสังคม ดAาน
ศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดการเรียน
การสอน ที่นักศึกษาจะสามารถนําผลการ
วิเคราะหมาเปbนแนวทางในการพัฒนา
ผลงานต7อไป
-บรรยายเนื้อหา
-ตั้งคําถาม
-ใหAนักศึกษานําเสนอขAอมูลการศึกษาคAนควAา
และแนวทางการพัฒนาของระบบที่มีการบูร
ณาการงานดAานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสเทศไปใชAในการจัดการงานดAานสังคม
ดAานศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดการ
เรียนการสอน ที่นักศึกษาตAองการพัฒนา
หนAาชั้นเรียน รวมถึงแหล7งขAอมูลทีไ่ ดAไป
ศึกษาคAนควAามา
-ใหAนักศึกษานําเสนอแผนการพัฒนาระบบ
ของกลุ7มในรูปของ Gantt Chart
- มอบหมายใหAนักศึกษาไปเขียน
เอกสารรายงาน บทที่ 1 : บทนํา มานําเสนอ
-บรรยายเนื้อหา
-ใหAนักศึกษานําเสนอขAอมูลการศึกษาคAนควAา
บทที่ 1 หนAาชั้นเรียน
-มอบหมายใหAนักศึกษา ศึกษาวิเคราะห
ทฤษฎีที่นํามาใชAในการพัฒนาระบบว7ามี
ทฤษฎีใดที่เกี่ยวขAองบAางและมานําเสนอใน
ครั้งต7อไป
-มอบหมายใหAนักศึกษาเริ่มพัฒนาระบบที่
ศึกษาและมานําเสนอความกAาวหนAาของการ
พัฒนาระบบในครั้งต7อไป
-บรรยายเนื้อหา
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บทที่ 3 วิธีการดําเนินการศึกษาและ
พัฒนาระบบ
กรอบแนวคิดการศึกษาและพัฒนา
ระบบ
ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาระบบ
เครื่องมือที่ใชAในการพัฒนาระบบ
6

-วิธีการเขียนเอกสารรายงานการศึกษา
บทที่ 4 ผลการศึกษาและพัฒนาระบบ
ผลการวิเคราะหและออกแบบ
พัฒนาระบบ
ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ7ม
ผูAใชAระบบเพื่อหาประสิทธิภาพ

4

7

-วิธีการเขียนเอกสารรายงานการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและพัฒนา
ระบบอภิปรายและขAอเสนอแนะ

4

8

- วิธีการเขียนเอกสารอAางอิง /
บรรณานุกรม

4

9

- วิธีการเขียนบทความวิจัย
4
บทนําและการอAางอิงเอกสารใน
บทความ
- วิธีการเขียนบทความวิจัย
4
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวขAองและ
การอAางอิงเอกสารในบทความ
-วิธีการเขียนบทความวิจัย
4
วิธีการดําเนินงานวิจัย หรือวิธีการวิจัย
ในบทความ

10
11

-ใหAนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาวิเคราะห
ทฤษฎีที่นักศึกษานํามาใชAในการพัฒนา
ระบบหนAาชั้นเรียน
-มอบหมายใหAนักศึกษาไปเขียน
เอกสารรายงานการศึกษาในบทที่ 3 วิธีการ
ดําเนินการศึกษาและพัฒนาระบบมา
นําเสนอในครั้งต7อไป
- บรรยายเนื้อหา
-ใหAนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาวิธีการ
เขียนเอกสารรายงานการศึกษาในบทที่ 3
วิธีการดําเนินการศึกษาและพัฒนาระบบ
นําเสนอหนAาชั้นเรียน
-มอบหมายงานใหAนักศึกษาไปเขียน
เอกสารรายงานการศึกษาในบทที่ 4 ผล
การศึกษาและพัฒนาระบบมานําเสนอหนAา
ชั้นเรียนครั้งต7อไป
-บรรยายเนื้อหา
-ใหAนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาวิธีการ
เขียนเอกสารรายงานการศึกษาในบทที่ 4
ผลการศึกษาและพัฒนาระบบ
-มอบหมายใหAนักศึกษาไปเขียน
เอกสารรายงานการศึกษาในบทที่ 5 สรุปผล
การศึกษาและพัฒนาระบบ อภิปรายผล
และขAอเสนอแนะ มานําเสนอในครั้งต7อไป
-บรรยายเนื้อหา
-ใหAนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาวิธีการ
เขียนเอกสารรายงานการศึกษาในบทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและพัฒนาระบบ อภิปราย
และขAอเสนอแนะ
-มอบหมายใหAนักศึกษาไปเขียน
บรรณานุกรมอAางอิงแหล7งคAนควAาขAอมูลมา
นําเสนอหนAาชั้นเรียน
- ฝUกหัดและจัดทําโครงการบริการวิชาการ
แก7ชุมชนในงานสัปดาหวิทยาศาสตร
-บรรยายเนื้อหา
-ใหAนักศึกษาฝUกเขียนบทนําของบทความ
วิจัย และการอAางอิงเอกสารในบทความ
-บรรยายเนื้อหา
-ใหAนักศึกษาฝUกเขียนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวขAองในบทความ
-บรรยายเนื้อหา
-ใหAนักศึกษาฝUกเขียนวิธีการดําเนินงานวิจัย
หรือ วิธีการวิจัยในบทความ
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12

-วิธีการเขียนบทความวิจัย
ผลการวิจัย เทคนิคการเขียนบทความ
ใหAน7าสนใจ
-วิธีการเขียนบทความวิจัย
การเขียนอภิปรายผลการวิจัย และ
ขAอเสนอแนะการวิจยั ในบทความ

-บรรยายเนื้อหา
-ใหAนักศึกษาฝUกเขียนผลการวิจัยใหAบทความ
น7าสนใจ
4
-บรรยายเนื้อหา
-ใหAนักศึกษาฝUกเขียนการเขียนอภิปราย
ผลการวิจัย และขAอเสนอแนะการวิจัยใน
บทความ
ดําเนินงานสัมมนาโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายใหAความรูAพรAอมทั้งแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลงานของนักศึกษาและนําเสนอผลงานของนักศึกษา
สรุปการจัดงานสัมมนาและนําเสนอผลการจัดงานสัมมนาหนAาชั้นเรียนในภาพรวม

13

14
15
16

4

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู)
กิจกรรมที่
1

ผลการเรียนรู)

วิธีการประเมิน

2.1.1, 2.1.3, 2.1.4

สอบปลายภาค

2.1.2, 2.1.4, 3.1.1, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4

เอกสารรายงานการพัฒนาผลงาน
ความพึงพอใจของผูAเขAาร7วมโครงการ
ผลการประเมินของวิทยากรในโครงการ
การนําเสนอผลงาน
เทคโนโลยีที่ใชAในการนําเสนอผลงาน
การเขAาชั้นเรียน
การมีส7วนร7วม อภิปราย การตอบคําถาม
การอAางอิงแหล7งที่มาของผลงาน หลักการ
ทฤษฎี

สัปดาห3ที่
ประเมิน
16

สัดส1วนของ
การประเมินผล
20%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%
10%
10%
10%
5%
10%
5%
10%

การสอบ

2
การนําเสนอ
ผลงาน
ประสบการณ

3
การมีส7วนร7วม

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7

ตลอดภาค
การศึกษา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ไพพรรณ เกียรติโชคชัย, การจัดการสัมมนาสู1ความเปJนเลิศ (Seminar for Excellence), พิมพครั้ง
ที่ 4. กรุงเทพมหานคร : บริษัท การศึกษา จํากัด, 2548.
ฐัศแกAว ศรีสด และคณะ, 2550, ระบบสารสนเทศการจัดการองค3ความรู) (Knowledge
Information System (KMIS)), รายงานการวิจัย, ศูนย3คอมพิวเตอร3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
2. เอกสารและข)อมูลสําคัญ
ไม7มี
3. เอกสารและข)อมูลแนะนํา
ไพโรจน ตีรณธนากุล, การวิจัยสู1การเขียนบทความและรายงาน. ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ. 1998.
ชฎาภา ประเสริฐทอง, ดร.หทัยชนก บัวเจริญ. บทความ:เขียนอย1างไร (จึงจะดี) ดี. อAางอิงจาก
http://www.academic.hcu.ac.th/forum/board_post.asp?FID=217&UID=
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เสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร, 2551, การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร3การสอน เรื่อง ดนตรี สําหรับ
นักเรียนระดับช1วงชั้นที่ 2, วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุรี.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของรายวิชา
1. กลยุทธ3การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ไดAจัดกิจกรรมโดยนําแนวคิดและความเห็นของนักศึกษามา ดังนี้
- การเปkดโอกาสใหAนักศึกษาไดAประเมินตนเอง และประเมินเพื่อนในแบบฟอรมที่กําหนดใหA
- การเปkดโอกาสใหAนักศึกษาประเมินรายวิชา เพื่อปรับปรุงแนวการสอน
- แบบประเมินผูAสอน
- ขAอเสนอแนะผ7านเว็บบอรดของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. กลยุทธ3การประเมินการสอน
ในการเก็บขAอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดAมีกลยุทธดังนี้
- การสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนของผูAเรียน
- ผลการประเมินผูAสอนจากแบบประเมินผูAสอนที่ใหAนักศึกษาทํา
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการพัฒนางาน เอกสารรายงาน 5 บท บทความวิจัย และการนําเสนอผลงานของนักศึกษาบนเวที
วิชาการที่จัดขึ้น
3. การปรับปรุงการสอน
ในการสอนในภาคเรียนที่ 2/25๖๒ ผูAทรงคุณวุฒิภายนอก ไดAใหAขAอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอ
ผลงานของนักศึกษาว7า ผลงานที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถนําไปใชAงานไดAจริง แต7นักศึกษายังมี
ทักษะการนําเสนอผลงานที่ยังไม7ดี ควรเพิ่มทักษะในดAานนี้ใหAกับนักศึกษาซึ่งจะทําใหAนักศึกษานําไปประยุกตใชA
ในการทํางานของตนเองไดAภายหลังจบการศึกษาแลAว และปรับปรุงรูปแบบการสอนใหAมีการเขียนบทความวิจัย
ควบคู7กับรายงานผลการวิจัย เพื่อใหAนักศึกษาไดAรูAจักวิธีการนําเสนองานวิจัยของตนเองต7อสาธารณชนใน
รูปแบบที่เปbนสากล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทําโดยการใชAแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และคําแนะนําของผูAทรงคุณวุฒิภายนอก
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาที่นักศึกษาจัด
- ผลการพัฒนางาน และจํานวนงานที่นําเสนอบนเวทีวิชาการที่จัดขึ้น
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา ไดAมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหAเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปD หรือตามขAอเสนอและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขAอ 4
- มีการเชิญผูAทรงคุณวุฒิมาร7วมบรรยายเพื่อใหAนักศึกษามีมุมมองเกี่ยวกับการประยุกตความรูAที่ไดAกับ
สถานการณต7าง ๆ
- จัดใหAนักศึกษามีการพัฒนาทักษะดAานภาษาอังกฤษดAวยแนะนํากลุ7มเปbนภาษาอังกฤษ

