
มคอ ๖ 
 
 
 

รายงานผลการดาเน ินการของรายว ิชา 
 
 

ช่ือสถาบันอ ุดมศกึษา 
มหาว ิทยาลัยราชภ ัฏสุร ินทร์ 

ว ิทยาเขต/คณะ/ ภาคว ิชา 
คณะว ิทยาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี

 

 
 
 

หมวดที่ ๑ ข ้อม ูลท่ัวไป 
 
 

๑. รหัสและช่ือรายว ิชา 
รหัสว ิชา ๔๑๒๔๙๐๕ ช ื่อว ิชา (ภาษาไทย) โครงงานดา้นว ิทยาการคอมพ ิวเตอร์ 2 

4124905 (ภาษาอ ังกฤษ) Computer Science Project 2 

๒. รายว ิชาทีต่ ้องเรียนก ่อนรายว ิชาน้ี  (ถ้าม ี) 
ไม่มี 

๓. อาจารย์ผ ู้รับผดิชอบ/อาจารย์ท ี่ปรกึษาการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 
อาจารย ์ นพรัตน์ โพธ ิ์สิงห์  

๔. ภาคการศ ึกษา/ปีการศ ึกษาที่เปิดสอนรายว ิชา 
1/2563 

๕.  สถานท่ีเรยีน 
 

อาคาร 3 ห ้องเรียน 3109 คณะว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาว ิทยาลัยราชภ ัฏสุร ินทร์ 



 
 
 

หมวดที่ ๒ การดำเน ินการทีต่่างจากแผนประสบการณ์ภาคสนาม 
 
 

 

๑. การเตรียมน ักศกึษา 

 
แผนการเตรียม 

 
การเตรียมที่ต่างจากแผน 

ข้อเสนอแนะ/ข ้อค ิดเห็น 
 

เพื่อการวางแผนในอนาคต 
 

• ปฐมนิเทศ แนะนําแนวการเรียนการ 
สอน 
• แผนผ ังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
ของรายว ิชา 
• คู่ม ือการทําโครงงาน 

 

• การจัดรูปแบบเอกสาร 

 

  

๒. การเตรียมอาจารย์ท ี่ปรกึษา/อาจารย์น ิเทศก์ 
เตรียมพ้ืนท ี่สําหรับการปรึกษาออนไลน์ 
(http://comsci.srru.ac.th/tclass) 
พ ื้นที ่ออนไลน ์ และฐานข ้อมูล 
(http://csstudent.srru.ac.th) 

 

 - ควรส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักศึกษา ใช้พ้ืนที่ สําหรับการให้
คําปร ึกษา และการ log ข้อมูลเพ ื่อ
แสดงความคืบหน้า 
- ควรมีส่วนการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลกับนักศกึษาผ่าน Social 
Networks มากข้ึน เพ ื่อความ
สะดวกในการติดตามการพ ัฒนา
โครงงาน และให้คําปร ึกษา
ระหว ่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา 

๓. การเตรียมพนักงานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการ 

ไม่มี
 

ไม่ม ี ไม่ม ี

๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายให้นักศึกษา 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี ไม่ม ี

๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสน ุน ักศึกษา น

พ ื้นที่การให้คําปร ึกษาออนไลน์ 
พ ื้นที่สําหรับพ ัฒนาโครงงานออนไลน์ 
และฐานข ้อมูล 

 

เพ ิ่มเติมการใหค้ําปร ึกษาในช ั้น
เรียน และเพ ิ่มเต ิมเคร ื่องมือ
สน ับสนุนการทําโครงงาน เช ่น 
แท ็บเล ็ต เป็นต้น 

ไม่ม ี

 
๔.๓ การเปล ี่ยนแปลงอ ื่นๆ (ถ ้ามี) 

 
 

http://comsci.srru.ac.th/tclass
http://csstudent.srru.ac.th/


 

หมวดที่ ๓  สร ุปผลการจัดการเร ียนการสอนของรายว ิชา 
 

๑. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณภ์าคสนาม               7            คน 

        

๒. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสดุการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม          7              คน 

๓. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                                               
-             คน 

๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน ร้อยละ 

A   

B+ 2 28.5 

B 2 28.5 

C+ 1 14.5 

C   

 D+   

D   

E   

I 2 28.5 

รวม 7 100 
 
๕. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี)  

     การพัฒนาโครงงานของนักศึกษามีความล่าช้า เสร็จไมท่ันกําหนด  ต้องใช้เวลาในการสอบหลาย
ครั้ง 
 

 
 
 

หมวดที่ ๔ ป ัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 
 
 

๑. ปัญหาด ้านการบรหิารของสถาบันอุดมศ ึกษา และ/หร ือสถานประกอบการ/สถานท่ีฝกึ 
ไม่มี 

๒. ผลกระทบต ่อผลการเร ียนร ู้ของนักศ ึกษา 
ไม่มี 

๓. การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงป ัญหาและอ ุปสรรคในอนาคต 
ไม ่ม ี



 
  

 
 

หมวดที่ ๕ การประเม ินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 
 

๑. . การประเมนิการฝกึประสบการณ ์ภาคสนามโดยนักศ ึกษา 
๑.๑ ข้อว ิพากษท์ีส่ำค ัญจากผลการประเม ินโดยนักศ ึกษา 

ไม่มี 
๑.๒ ความเหน็ของอาจารย์ผ ู้สอนต ่อข้อว ิพากษ์ตามข ้อ ๑.๑ 

ไม่มี 
๒.  การประเมนิการฝกึประสบการณ ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

๒.๑ ข้อว ิพากษ์ที่สำค ัญจากผลการประเมนิ 
ไม่มี 

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต ่อข้อว ิพากษ์ตามข ้อ ๒.๑ 
ไม่มี 

 
 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปร ุง 
 
 

๑. ความก้าวหน ้าของการปร ับปรุงการเร ียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายว ิชาคร้ังที่ผา่นมา 
แผนการปรับปรงุที่เสนอในภาคการศ ึกษา/ 

ปีการศ ึกษาทีผ่่านมา 
ผลการดำเน ินการ 

 ไม่มี 
๒. ความก้าวหน ้าของการปร ับปรงุการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานครั้งก่อน 

ไม่มี 
 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรงุสำหรับภาคการศ ึกษา/ปีการศ ึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาทีแ่ล้วเสร ็จ ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่มี 
๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผ ู้รับผดิชอบการประสบการณ ์ภาคสนามเสนอต่ออาจารย์ผ ู้รับผดิชอบ 
หลกัสูตร 

- ไม่ม ี

 
 

 

 

ลงช่ือ:  

     ( นายนพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ ) 

       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / ผู้รายงาน 

วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 


