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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและรายชื่อวิชา 

  230492 โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2 

   Mobile Computing Project II 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 

  2 (-4-2) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

   ประเภทของรายวิชา (เอกบังคับ) 

   ภาคการศกึษาต้น / ช้ันปีที่ 4 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา นายปรัชญา นวนแก้ว 

 อาจารย์ผู้สอน    นายปรัชญา นวนแก้ว 

     นายยืนยง กันทะเนตร 

     นายณัฐพล คุ้มใหญ่โต 

     นายเชาวน์ ปอแก้ว 

 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  นายปรัชญา นวนแก้ว 

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

8. สถานที่เรยีน 

  ติดตอ่ผูส้อน 

 

9. วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาล่าสุด 

  27/01/2559 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน ทบทวนการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบย่อย 

การทดสอบระบบ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง การวิเคราะห์

ผลลัพธ์และสรุปผล จัดทาเอกสารระบบ นาเสนอผลการดาเนินโครงงาน 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

  การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบตามความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง การวิเคราะหผ์ลลัพธ์และสรุปผล จัดทา

เอกสารระบบ นาเสนอผลการดาเนินโครงงาน 

  Experiment or develop project follows to the hypothesis, reconsider to system analysis 

and design as requirement change, project development, unit test, system test, validation and 

verification, debug, result analysis and conclusion, documentation and project presentation 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม/การฝึกงาน/

ปฏิบัติการ 
การศึกษาด้วยตนเอง 

0 15 60 30 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวชิาการแก่ผู้เรยีนเป็น

รายบุคคล 

  จ านวน 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

      1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

     1.1.1 (2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

     1.1.2 (7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

      1.2 วิธีการสอน 

     1.2.1 ให้ความส าคัญในเรื่องการตรงต่อเวลา 

     1.2.2 มอบหมายใหท้ างานเป็นกลุ่ม 

     1.2.3 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม 

      1.3 วิธีการประเมินผล 

     ไม่ม ี

 

 2. ด้านความรู้ 

      2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

     2.1.1 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

     2.1.2 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะ และการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

     2.1.3 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบ

องค์ประกอบต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อก าหนด 

     2.1.4 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้

จรงิ 
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     2.1.5 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ กับ

ความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      2.2 วิธีการสอน 

     2.2.1 บรรยาย อธิบาย อภิปรายในเนื้อหาของรายวิชา 

     2.2.2 สอดแทรกประสบการณ ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

      2.3 วิธีการประเมินผล 

     สังเกตและประเมินผล จากการมสี่วนรว่มและการท าแบบทดสอบในหัวข้อต่างๆ 

 

 3. ทักษะทางปัญญา 

      3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     3.1.1 (1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

     3.1.2 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้

อย่างเหมาะสม 

     3.1.3 (5) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

      3.2 วิธีการสอน 

     3.2.1 บรรยายและอธิบายวิธีการคิด การวิเคราะห์ 

     3.2.2 มอบหมายใหผู้เ้รียนท างานกลุ่ม 

      3.3 วิธีการประเมินผล 

     สังเกตและประเมนิผลจากการตอบค าถาม การแก้ไขปัญหาจากงานกลุ่มที่ก าหนด 

 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (4) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

      4.2 วิธีการสอน 

     4.2.1 มอบหมายใหผู้เ้รียนท างานกลุ่ม 

     4.2.2 มอบหมายใหผู้เ้รียนท างานรายบุคคล 

      4.3 วิธีการประเมินผล 

     สังเกตและประเมนิผลจากความรับผดิชอบ การแก้ไขปัญหา และการให้ความร่วมมือ

ในกลุ่ม 
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 5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     5.1.1 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 

     5.1.2 (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์

หรอืการแสดงสถิตปิระยุกต์ตอ่ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

     5.1.3 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้

รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

     5.1.4 (4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

      5.2 วิธีการสอน 

     มอบหมายใหผู้เ้รียนน าเสนอผลการด าเนินงานกลุ่ม และรายบุคคล 

      5.3 วิธีการประเมินผล 

     5.3.1 สังเกตและประเมินผลจากการน าเสนอ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของผูเ้รียน 

     5.3.2 ประเมินผลจากการแก้ไขปัญหา การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับ

งานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 6. สุนทรียศลิป์ 

      6.1 การเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

     มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

      6.2 วิธีการสอน 

     มอบหมายใหผู้เ้รียนน าเสนอผลการด าเนินงานกลุ่ม และรายบุคคล 

      6.3 วิธีการประเมินผล 

     สังเกตและประเมนิผลจากผลงาน 

 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถ้ามี) 

      7.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

     (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

      7.2 วิธีการสอน 

     มอบหมายใหผู้เ้รียนน าเสนอผลการด าเนินงานกลุ่ม และรายบุคคล 
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      7.3 วิธีการประเมินผล 

     สังเกตและประเมินผลจากการแต่งกาย วิธีการน าเสนอ และบุคลิกภาพของผู้เรียน

ประกอบ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

 1. แผนการสอนชั่วโมงปฏิบัติ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 1 1.1 ชีแ้จงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปฏิทินกิจกรรม

ของรายวิชา  

1.2 นิสติปฏิบัติการศกึษาและจัดท าผลการศกึษาโครงงานฯ 

ของตนเอง  

1.3 นิสติรายงานความก้าวหนา้ของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานฯ ครัง้ที่ 1 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

สัปดาห์ที่ 2 2.1 นิสติปฏิบัติการศกึษาและจัดท าผลการศกึษาโครงงานฯ 

ของตนเอง  

2.2 นิสติรายงานความก้าวหนา้ของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานฯ ครัง้ที่ 2 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

สัปดาห์ที่ 3 3.1 นิสติปฏิบัติการศกึษาและจัดท าผลการศกึษาโครงงานฯ 

ของตนเอง   

3.2 นิสติรายงานความก้าวหนา้ของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานฯ ครัง้ที่ 3 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 4 4.1 นิสติปฏิบัติการศกึษาและจัดท าผลการศกึษาโครงงานฯ 

ของตนเอง   

4.2 นิสติรายงานความก้าวหนา้ของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานฯ ครัง้ที่ 4 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

สัปดาห์ที่ 5 5.1 นิสติปฏิบัติการศกึษาและจัดท าผลการศกึษาโครงงานฯ 

ของตนเอง   

5.2 นิสติรายงานความก้าวหนา้ของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานฯ ครัง้ที่ 5 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

สัปดาห์ที่ 6 6.1 นิสติปฏิบัติการศกึษาและจัดท าผลการศกึษาโครงงานฯ 

ของตนเอง   

6.2 นิสติรายงานความก้าวหนา้ของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานฯ ครัง้ที่ 6  

6.3 นิสติยื่นค าร้องขอสอบรายงานความก้าวหน้า โครงงาน

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2 ครั้งที่ 1  

6.4 นิสติส่งเอกสารประกอบการสอบฯ (บทที่ 1-4) 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

สัปดาห์ที่ 7 7.1 สอบรายงานความก้าวหนา้ โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 ครั้งที่ 1 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค     
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 9 9.1 นิสติปฏิบัติการศกึษาและจัดท าผลการศกึษาโครงงานฯ 

ของตนเอง  

9.2 นิสติรายงานความก้าวหนา้ของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานฯ ครัง้ที่ 7 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

สัปดาห์ที่ 10 10.1 นิสติปฏิบัติการศกึษาและจัดท าผลการศกึษาโครงงานฯ 

ของตนเอง  

10.2 นิสติรายงานความก้าวหนา้ของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานฯ ครัง้ที่ 8 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศึกษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

สัปดาห์ที่ 11 11.1 นิสติปฏิบัติการศกึษาและจัดท าผลการศกึษาโครงงานฯ 

ของตนเอง  

11.2 นิสติรายงานความก้าวหนา้ของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานฯ ครัง้ที่ 9 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

สัปดาห์ที่ 12 12.1 นิสติปฏิบัติการศกึษาและจัดท าผลการศกึษาโครงงานฯ 

ของตนเอง  

12.2 นิสติรายงานความก้าวหนา้ของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานฯ ครัง้ที่ 10 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

สัปดาห์ที่ 13 13.1 นิสติปฏิบัติการศกึษาและจัดท าผลการศกึษาโครงงานฯ 

ของตนเอง  

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

13.2 นิสติรายงานความก้าวหน้าของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานฯ ครัง้ที่ 11 

สัปดาห์ที่ 14 14.1 นิสติปฏิบัติการศกึษาและจัดท าผลการศกึษาโครงงานฯ 

ของตนเอง  

14.2 นิสติรายงานความก้าวหนา้ของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานฯ ครัง้ที่ 12   

14.3 นิสติยื่นค าร้องขอสอบรายงานความก้าวหน้า โครงงาน

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2 ครั้งที่ 2 (Final)   

14.4 นิสติส่งเอกสารประกอบการสอบฯ (บทที่ 1-5) 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

สัปดาห์ที่ 15 15.1 สอบรายงานความก้าวหนา้ โครงงานคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที่ 2 ครั้งที่ 2 (Final) 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค   

* ส่งเอกสารรูปเล่มโครงงานฯ ฉบับสมบูรณ์ และเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

4 ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า 

เอกสารประกอบการ

ศกึษาโครงงานฯ 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

และคณะกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 1.1, 1.3, 1.6 ความสม่ าเสมอในการรายงาน

ความก้าวหน้าโครงงานฯ กับ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

1-15 30 % 

2 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 

2.8, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 

5.4, 6.1 

การสอบรายงานความก้าวหนา้ 

โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

1 ครั้งที่ 1 

7 30 % 

3 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 

2.8, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 

5.4, 6.1 

การสอบรายงานความก้าวหนา้ 

โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

1 ครั้งที่ 2 (Final) 

15 40 % 

 พิจารณาโดยผลการศกึษาที่นสิิตจะได้รับก าหนดใชเ้ป็นตัวอักษร S และ U ดังนี้ 

   S หมายถึง ผา่นเกณฑ ์ซึ่งต้องได้รับคะแนนรวม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ขึน้ไป 

   U หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ ์ซึ่งได้รับคะแนนรวม ต่ ากว่าร้อยละ 60 ขึน้ไป 

 

หมายเหตุ 

 ไม่ม ี

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 ต าราและเอกสารหลัก 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 230492 โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2 

 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 ไม่ม ี

 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 ไม่ม ี

 

 



13 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

 1.1 การประเมนิอาจารย์ผู้สอนรายวิชาโดยนิสิตผา่นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

 1.2 ประเมินจากการสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้เรยีน 

 1.3 ประเมินจากการสังเกตการณ์จากการสนทนาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ และ

ผูเ้รียน 

 1.4 ประเมินจากผลการสอบรายงานความก้าวหน้า โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2 ครั้งที่ 1 

และ ครั้งที ่2  

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 2.1 ประเมินจากการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ 

 2.2 ประเมินจากสมุดบันทึกการให้ค าปรึกษาโครงงานฯ ของนสิิต 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

 ไม่ม ี

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

 4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ และกรรมการสอบความก้าวหน้า

โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ร่วมกันประชุมพิจารณาผลการสอบ 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 ไม่ม ีเนื่องจากเป็นรายวิชาเปิดใหม่ 

 


