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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
คณะ                            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 
 

หมวดที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  
           ภาษาไทย           ๔๑๒๔๙๐๕ โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   
           ภาษาอังกฤษ       4124905 Computer Science Project 2 

1.2 จ านวนหน่วยกิต 
           3 (0-6-3) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
หมวดวิชา  เฉพาะด้าน 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
          อ.นพรัตน์  โพธิ์สิงห์ 
          คณะกรรมการประจ าหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
         ภาคการศึกษา 1/2565 ชั้นปีที่ 4(ตกค้าง) 

1.6 วันที่จัดท า/ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
         7  มิถุนายน  2565 
 
 

หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ส าเร็จตาม Proposal ที่วางไว้ โดยใช้
กลไกความคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนของโครงงาน   

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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หมวดที่  3   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ในแต่ละด้าน แสดงดังข้อมูลต่อไปนี้ 

3.1 
  

คุณธรรม จริยธรรม    
3.1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา    

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มี
วินัย ตรงต่อเวลา มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
และไม่ลอกงานของคนอ่ืนมาส่ง  
 
3.1.2  วิธีการสอน    

(1) น าเสนอประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับผลงานโครงงานของนักศึกษา จากแหล่งข่าว
ต่าง ๆ  

(2) มีการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมอย่างเคร่งครัด    
(3) ตรวจสอบความเข้าใจในเนื้องานของนักศึกษา เพ่ือป้องกันการใช้บุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกช่วยท าโครงงาน   
3.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
 ประเมินจากความเข้าใจ และการแก้ไขผลงานของนักศึกษาด้วยตนเอง ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสอบ และที่ปรึกษาโครงงาน   

3.2 
 
 
 

ความรู้ 

3.2.1  ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
e.eee 1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
        2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
        3. สามารถพัฒนาระบบให้ตรงตามข้อก าหนดของโครงงาน 
        4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และน ามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
        5. เติมเต็มองค์ความรู้ด้านการจัดท าโครงการ เทคนิคการเสนอหัวข้อ และการท ารายงานการวิจัย 

        6. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
3.2.2  วิธีการสอน  
        สอนแบบ Project Base Learning โดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งชั้นเรียนและนอกขั้นเรียน ตรวจสอบ
ความคืบหน้าของงานผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านทาง http://comsci.srru.ac.th/ ส่งความ
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คืบหน้าให้อาจารย์ผู้สอน  สอบความก้าวหน้า และสอบประมวลความรู้ โดยคณะกรรมการสอบของสาขา  

3.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล  
(1) ประเมินจากการส่งความคืบหน้าของโครงงาน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
(2) ประเมินจากการสอบความก้าวหน้าโดยคณะกรรมการสอบ 
(3) ประเมินผ่านการสอบประมวลความรู้โดยคณะกรรมการสอบ 

3.3 ทักษะทางปัญญา  

3.3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ 
หรือระบบท่ีสามารถใช้งานได้จริง  
e.eee.ee 1.eคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
e.eee.ee2.eสามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
e.eee.ee3.eสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหา และความตองการ 
e.eee.ee4.eสามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม 
3.3.2  วิธีการสอน 

(1) สอนแบบ Project Base Learning โดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งชั้นเรียนและนอกข้ันเรียนโดย
ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

(2) ใช้กลไกควบคุมความคืบหน้าของโปรแกรม ควบคู่กับการแนะน าการประยุกต์กลไกใหม่ ๆ เพื่อให้
ผลงานของนักศึกษามีความทันสมัย 
3.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินจากการส่งความคืบหน้าของโครงงาน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
(2) ประเมินจากการน าเสนอโครงงาน การอธิบายความ และการตอบค าถาม 
(3) ประเมินจากการสอบความก้าวหน้าโดยคณะกรรมการสอบ 
(4) ประเมินผ่านการสอบประมวลความรู้โดยคณะกรรมการสอบ 

3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

3.4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา   
e.eee.e1.eสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพe.eee.eeee.e.eeee.e.e.e 
         2.eบทบาทความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน หรือการท างานเป็นทีม 
e.eee.3.eสามารถใชความรูในศาสตรมาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
e.eee.4.eมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายของตนเอง ให้ครบถว้นตามก าหนดเวลา 
e.eee.5.eมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
3.4.2  วิธีการสอน 

(1) มอบหมายให้นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่ก าหนด  
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(2) หาแหล่งข้อมูล เช่น เว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ และเว็บบอร์ดของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อ
สอบถามข้อมูลเชิงเทคนิคได้  

3.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
         ประเมินผลโดยตรวจสอบการเข้าพบที่ปรึกษาในแบบฟอร์มพบที่ปรึกษา และการสืบคน้หาความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ  

3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 3.5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
1. พัฒนาทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และน ามาปรับใช้ได้  

           2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาที่ต้องการโดยใช้เนื้อหาจากงานวิจัย 
และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้eee.eeee.e.eeee.e.e.e 
e.eee.ee3.eสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อยางเหมาะสม 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e 

 3.5.2  วิธีการสอน 
(1) ชี้แหล่งข้อมูลที่ส าคัญให้กับนักศึกษา ให้ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 3.5.3  วิธีประเมินผล 
(1) ประเมินจากการส่งความคืบหน้าของโครงงาน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
(2) ประเมินจากการสอบความก้าวหน้าโดยคณะกรรมการสอบ 
(3) ประเมินผ่านการสอบประมวลความรู้โดยคณะกรรมการสอบ  
(4) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ และสื่อเทคโนโลยี 

 
หมวดที่  4    ลักษณะและการด าเนินการ 

 
4.1 ค าอธิบายรายวิชา   

 นักศึกษาพัฒนาโครงงานตาม Proposal ที่เสนอไว้ในวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 แล้ว
น าเสนอผลการพัฒนาต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

4.2 กิจกรรมของนักศึกษา 
1. พัฒนาโครงงาน 
2. ส่งความคืบหน้าโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
3. สอบความก้าวหน้าโครงงานโดยคณะกรรมการสอบ 
4. สอบประมวลความรู้โครงงานโดยคณะกรรมการสอบ 

 
4.3 รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
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สัปดาห ์ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้สอน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1 - ปฐมนิเทศ แนะน าแนวการเรียนการสอน 

- การจัดรูปแบบเอกสาร  
- อ.ผู้สอน 
- นักศึกษา 

2-3 - พัฒนาโครงงาน - นักศึกษา 
- อ.ที่ปรึกษา 

4 - ส่งความคืบหน้าพร้อมความเห็นที่ปรึกษาครั้งท่ี 1 
เกณฑ์ประเมิน >= 20 % 
ใช้แบบฟอร์ม cs7_NEW-1 

- นักศึกษา 
- อ.ที่ปรึกษา 

5-6 - พัฒนาโครงงาน - นักศึกษา 
- อ.ที่ปรึกษา 

7 - ส่งความคืบหน้าพร้อมความเห็นที่ปรึกษาครั้งท่ี 2  
เกณฑ์ประเมิน >= 40 % 
ใช้แบบฟอร์ม cs7_NEW-2 

- นักศึกษา 
- อ.ที่ปรึกษา 

8-9 - พัฒนาโครงงาน - นักศึกษา 
- อ.ที่ปรึกษา 

10 - ยื่นค าร้องขอสอบความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการสอบ  
ใช้แบบฟอร์ม cs8_NEW 

- นักศึกษา 
- อ.ที่ปรึกษา 
- อ.ผู้สอน 

11 - ด าเนินการสอบความก้าวหน้า เกณฑ์ประเมิน >= 60 % 
ใช้แบบฟอร์ม cs9_NEW 

- คณะกรรมการสอบ 
- นักศึกษา 

12-13 - พัฒนาโครงงาน - นักศึกษา 
- อ.ที่ปรึกษา 

14 - ยื่นค าร้องขอสอบจบ(ประมวลความรู้)ท่ีสาขาวิชา ใช้แบบฟอร์ม 
CS10_NEW และแบบฟอร์ม cs4_NEW 

- นักศึกษา 
- อ.ที่ปรึกษา 
- อ.ผู้สอน 

15-16 - สอบจบ(ประมวลความรู้)โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   
ใช้แบบฟอร์ม cs11_NEW 

- คณะกรรมการสอบ 
- นักศึกษา 

16 - ประกาศผลสอบ/เสนอแนะการปรับปรุงโครงงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ แบบฟอร์ม cs13_NEW 

- คณะกรรมการสอบ 
- นักศึกษา 

17 - จัดส่งเอกสารที่สมบรูณ์ จ านวน 1 เล่ม - นักศึกษา 
- อ.ผู้สอน 

 

4.4 การติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     1. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และตรวจความคืบหน้าของโครงงาน 
     2. อาจารย์ผู้สอน ให้ค าปรึกษาในคาบเรียน หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://comsci.srru.ac.th/ รวมถึง
การตอบค าถามผ่านทาง E-mail หรือกรณีเร่งด่วนทางโทรศัพท์ 
     3. ประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา เพ่ือติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหา/อุปสรรคจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อหาทางแก้ไข 

 

https://comsci.srru.ac.th/
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4.5 หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
- 

4.6 หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
      1. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดท าโครงงาน 
      2. ประเมินผลความคืบหน้า/ก้าวหน้าโครงงานนักศึกษา 
      3. เป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอบประมวลความรู้โครงงาน 
      4. รายงานปัญหาอุปสรรคแก่อาจารย์ผู้สอน/ประธานสาขา/คณะกรรมการประจ าสาขา 

4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
       1. จัดอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน ต่อ 1 โครงงาน เพ่ือให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 
       2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในทุกวันพุธของสัปดาห์/วันที่อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมาย หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ https://comsci.srru.ac.th/ รวมถึงการตอบค าถามผ่านทาง E-mail,Hangouts,Google+ หรือ
กรณีเร่งด่วนทางโทรศัพท์ 
 

4.8 สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ 
สถานประกอบการ 
       1. จัดห้อง 3107 ไว้ส าหรับนักศึกษาพัฒนาโครงงาน  
       2. จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน 
       3. จัดวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการจัดท าโครงงาน 

หมวดที่  5    การวางแผนและการเตรียมการ 
 

5.1 การก าหนดสถานที่จัดท าโครงงาน 
อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา จัดห้อง 3107 ไว้ส าหรับนักศึกษาพัฒนาโครงงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 

คอยให้ค าปรึกษา 
 

5.2 การเตรียมนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนจัดปฐมนิเทศ แนะน าแนวการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล การพัฒนาโครงงาน  

การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ การส่งความคืบหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา การสอบ 
ความก้าวหน้า และการสอบประมวลความรู้  
 
5.3 การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา  

จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหารือบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา การดูแล 
นักศึกษาท าโครงงาน ตารางเวลาการให้ค าปรึกษา และการประเมินผลงานก่อนสอบโครงงานของนักศึกษา 
 
5.4 การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก 



มคอ.4  

 7 

- 

5.5 การจัดการความเสี่ยง 
           จากการทวนสอบรายวิชา โดยผลการทวนสอบมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแต่ละท่านเพ่ิม 
ความถี่ในการดูแล/ติดตาม/พานักศึกษาท าโครงงานอย่างใกล้ชิดให้มากขึ้น เพ่ือแก้ปัญหานักศึกษาจบไม่ทันก าหนด  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาหากไม่สามารถท าโครงงานส่งตามก าหนด 
ระยะเวลาได้ ซึ่งปกติแล้วก าหนดให้นักศึกษามีเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาท่านใดเห็นว่านักศึกษาโครงงานใดต้องได้รับการดูแลมากข้ึนก็อาจเพ่ิมความถี่มากข้ึนโดยให้พบทุกสัปดาห์ 
/เวลาที่อาจารย์สะดวก 

 
 

หมวดที่   6  การประเมินนักศึกษา 

6.1  หลักเกณฑ์การประเมิน 
            คะแนน 80-100 เกรด A 
 คะแนน 75-79 เกรด B+ 
 คะแนน 70-74 เกรด B 
 คะแนน 65-69 เกรด C+ 
 คะแนน 60-64 เกรด C 
 คะแนน 55-59 เกรด D+ 
 คะแนน 50-54 เกรด D 
 คะแนน   0-49 เกรด    E 

 
6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และคณะกรรมการสอบโครงงาน  
- อาจารย์ผู้สอนรวมคะแนนเฉลี่ย จากการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประเมินโครงงาน 
 
6.3 ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
- 
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงงานต่อการประเมินนักศึกษา 
    1. อาจารย์ผู้สอน มีหน้าที่เป็นผู้จัดการรายวิชา ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษา และ
ประเมินผลการเรียนนักศึกษา 
    2. อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดท าโครงงาน และประเมินโครงงานในเบื้องต้น 
    3. คณะกรรมการประเมินโครงงาน มีหน้าที่สอบความก้าวหน้า และสอบประเมินความรู้ของโครงงานนักศึกษา 
6.5 การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

อาจารย์ผู้สอนประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบท าความเข้าใจในประเด็นการประเมินที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และกรณีจ าเป็นอาจจัดประชุมหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุป 
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
7.1 กระบวนการประเมินโครงงานโดยผูเ้กี่ยวข้องต่อไปนี้ 

1. นักศึกษา 
          - ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและผู้สอนผ่านระบบประเมินออนไลน์  
2. พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 

-  

3. อาจารย์ที่ดูแลโครงงาน 
          - รับทราบปํญหาและให้ค าปรึกษานักศึกษา แก้ปัญหาโดยประสานอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผล
การเรียนนักศึกษา 
4. อ่ืนๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 

- มีการติดตามผลการท างานและการได้งานท าของบัณฑิตจบใหม่ 
 

7.2 กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงงานประมวลผลโครงงานของนักศึกษาท้ังหมด พร้อมทั้งผลการประเมิน

และข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดท ารายงานผล
การด าเนินการต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

- ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรรว่มพิจารณาประสิทธิผลของโครงงาน วิเคราะห์ปัญหาและ
ก าหนดแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในรอบปกีารศึกษาถัดไป  
 
 

 
 
 

            
 


