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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา          มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์  
คณะ                            วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 

 
 

หมวดที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
 

รหัสและชื่อรายวิชา  

           ภาษาไทย           ๔๑๒๔๙๐๕ โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   

1.1 

           ภาษาอังกฤษ       4124905 Computer Science Project 2 
จํานวนหน่วยกิต 1.2 

           3 (0-6-3) 
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  1.3 

สําหรับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
หมวดวิชา  เฉพาะด้าน 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

          อ.นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ 

1.4 

          คณะกรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  1.5 

         ภาคการศึกษา 1/2563 ช้ันปีที่ 4 
วันที่จัดทํา/ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลา่สุด 1.6 
         15  มถิุนายน  2563 
 
 

หมวดที่  2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้สําเร็จตาม Proposal ที่วางไว้ โดยใช้
กลไกความคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนของโครงงาน   

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  
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หมวดที่  3   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ในแต่ละด้าน แสดงดังข้อมูลต่อไปนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม    
3.1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา    

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

(1) นําเสนอประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องเก่ียวกับผลงานโครงงานของนักศึกษา จากแหล่งข่าว
ต่าง ๆ  

(2) มีการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมอย่างเคร่งครัด    
(3) ตรวจสอบความเข้าใจในเนื้องานของนักศึกษา เพ่ือป้องกันการใช้บุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกช่วยทําโครงงาน   

3.1 
  

3.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
 ประเมินจากความเข้าใจ และการแก้ไขผลงานของนักศึกษาด้วยตนเอง ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสอบ และที่ปรึกษาโครงงาน   
ความรู้ 

3.2.1  ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
e.eee 1. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
        2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
        3. สามารถพัฒนาระบบให้ตรงตามข้อกําหนดของโครงงาน 
        4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และนํามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
        5. เติมเต็มองค์ความรู้ด้านการจัดทําโครงการ เทคนิคการเสนอหัวข้อ และการทํารายงานการวิจัย 
        6. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
3.2.2  วิธีการสอน  
        สอนแบบ Project Base Learning โดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งช้ันเรียนและนอกข้ันเรียน ตรวจสอบ
ความคืบหน้าของงานผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านทาง http://comsci.srru.ac.th/ ส่งความ
คืบหน้าให้อาจารย์ผู้สอน  สอบความก้าวหน้า และสอบประมวลความรู้ โดยคณะกรรมการสอบของสาขา  

3.2 
 
 
 

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

3.3 ทักษะทางปัญญา  
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3.3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ 
หรือระบบที่สามารถใช้งานได้จริง  
e.eee.ee 1.eคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
e.eee.ee2.eสามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
e.eee.ee3.eสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และความต้องการ 
e.eee.ee4.eสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
3.3.2  วิธีการสอน 

(1) สอนแบบ Project Base Learning โดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งช้ันเรียนและนอกข้ันเรียนโดย
ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

(2) ใช้กลไกควบคมุความคืบหน้าของโปรแกรม ควบคู่กับการแนะนําการประยุกต์กลไกใหม ่ๆ เพ่ือให้
ผลงานของนักศึกษามีความทนัสมัย 
3.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินจากการส่งความคืบหน้าของโครงงาน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
(2) ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน การอธิบายความ และการตอบคําถาม 
(3) ประเมินจากการสอบความก้าวหน้าโดยคณะกรรมการสอบ 
(4) ประเมินผ่านการสอบประมวลความรู้โดยคณะกรรมการสอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

3.4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา   
e.eee.e1.eสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพe.eee.eeee.e.eeee.e.e.e 
         2.eบทบาทความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางาน หรือการทํางานเป็นทีม 
e.eee.3.eสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
e.eee.4.eมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายของตนเอง ให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา 
e.eee.5.eมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
3.4.2  วิธีการสอน 

(1) มอบหมายให้นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่กําหนด  
(2) หาแหล่งข้อมูล เช่น เว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ และเว็บบอร์ดของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือ

สอบถามข้อมูลเชิงเทคนิคได้  

3.4 

3.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
         ประเมนิผลโดยตรวจสอบการเข้าพบที่ปรึกษาในแบบฟอร์มพบที่ปรึกษา และการสืบค้นหาความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ  

3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 3.5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
1. พัฒนาทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวขอ้ง และนํามาปรับใช้ได้  

           2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาที่ต้องการโดยใช้เน้ือหาจากงานวิจัย 
และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่มาจากแหล่งทีน่่าเช่ือถือได้eee.eeee.e.eeee.e.e.e 
e.eee.ee3.eสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอ
อย่างเหมาะสม 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e 
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 3.5.2  วิธีการสอน 
(1) ช้ีแหล่งข้อมูลทีส่ําคัญให้กับนักศึกษา ให้ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

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

 
หมวดที่  4    ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
คําอธบิายรายวิชา   4.1 

 นักศึกษาพัฒนาโครงงานตาม Proposal ที่เสนอไว้ในวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 แล้ว
นําเสนอผลการพัฒนาต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

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

 
4.3 รายงานหรืองานทีน่ักศึกษาได้รับมอบหมาย 

สัปดาห์ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้สอน/ผู้เก่ียวข้อง 
1 - ปฐมนิเทศ แนะนําแนวการเรียนการสอน 

- การจัดรูปแบบเอกสาร  
- อ.ผู้สอน 
- นักศึกษา 

2-3 - พัฒนาโครงงาน - นักศึกษา 
- อ.ท่ีปรึกษา 

4 - ส่งความคืบหน้าพร้อมความเห็นท่ีปรึกษาคร้ังท่ี 1 - นักศึกษา 
เกณฑ์ประเมิน >= 20 % - 
ใช้แบบฟอร์ม cs7_NEW-1 

อ.ท่ีปรึกษา 

5-6 - พัฒนาโครงงาน - นักศึกษา 
- อ.ท่ีปรึกษา 

7 - ส่งความคืบหน้าพร้อมความเห็นท่ีปรึกษาคร้ังท่ี 2  - นักศึกษา 
เกณฑ์ประเมิน >= 40 % - 
ใช้แบบฟอร์ม cs7_NEW-2 

อ.ท่ีปรึกษา 

8-9 - พัฒนาโครงงาน - นักศึกษา 
- อ.ท่ีปรึกษา 

10 - ย่ืนคําร้องขอสอบความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการสอบ  - นักศึกษา 
ใช้แบบฟอร์ม cs8_NEW - อ.ท่ีปรึกษา 

- อ.ผู้สอน 
11 - ดําเนินการสอบความก้าวหน้า เกณฑ์ประเมิน >= 60 % - คณะกรรมการสอบ 

ใช้แบบฟอร์ม cs9_NEW - นักศึกษา 
12-13 - พัฒนาโครงงาน - นักศึกษา 

 4 



มคอ.4  

- อ.ท่ีปรึกษา 
14 - ย่ืนคําร้องขอสอบจบ(ประมวลความรู้)ท่ีสาขาวิชา ใช้แบบฟอร์ม 

CS10_NEW และแบบฟอร์ม cs4_NEW 
- นักศึกษา 
- อ.ท่ีปรึกษา 
- อ.ผู้สอน 

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

16 - ประกาศผลสอบ/เสนอแนะการปรับปรุงโครงงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ แบบฟอร์ม cs13_NEW 

- คณะกรรมการสอบ 
- นักศึกษา 

17 - จัดส่งเอกสารท่ีสมบูรณ์ จํานวน 1 เล่ม - นักศึกษา 
- อ.ผู้สอน  

4.4 การติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     1. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา และตรวจความคืบหน้าของโครงงาน 
     2. อาจารย์ผู้สอน ให้คําปรึกษาในคาบเรียน หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://comsci.srru.ac.th/ รวมถึง
การตอบคําถามผ่านทาง E-mail หรือกรณีเร่งด่วนทางโทรศัพท ์
     3. ประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชา เพ่ือติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหา/อุปสรรคจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เพ่ือหาทางแก้ไข 

 
4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

- 
4.6 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา 

      1. ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในการจดัทําโครงงาน 
      2. ประเมินผลความคืบหน้า/ก้าวหน้าโครงงานนักศึกษา 
      3. เป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอบประมวลความรู้โครงงาน 
      4. รายงานปัญหาอุปสรรคแก่อาจารย์ผู้สอน/ประธานสาขา/คณะกรรมการประจําสาขา 

4.7 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
       1. จัดอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน ต่อ 1 โครงงาน เพ่ือให้คําแนะนําใหค้ําปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 
       2. อาจารย์ที่ปรึกษาใหค้ําปรึกษาในทกุวันพุธของสัปดาห์/วันที่อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมาย หรือผา่นทาง
เว็บไซต์ https://comsci.srru.ac.th/ รวมถึงการตอบคําถามผ่านทาง E-mail,Hangouts,Google+ หรือ
กรณีเร่งด่วนทางโทรศัพท์ 
 

4.8 สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนนุที่ต้องการจากสถานทีท่ี่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/ 
สถานประกอบการ 
       1. จัดห้อง 3107 ไว้สําหรับนักศึกษาพัฒนาโครงงาน  
       2. จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน 
       3. จัดวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการจัดทําโครงงาน 

หมวดที่  5    การวางแผนและการเตรียมการ 
 

5.1 การกําหนดสถานที่จัดทาํโครงงาน 
อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา จัดห้อง 3107 ไว้สําหรับนักศึกษาพัฒนาโครงงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 

คอยให้คําปรึกษา 
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5.2 การเตรียมนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนจัดปฐมนิเทศ แนะนําแนวการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล การพัฒนาโครงงาน  

การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ การส่งความคืบหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา การสอบ 
ความก้าวหน้า และการสอบประมวลความรู้  
 
5.3 การเตรียมอาจารย์ที่ปรกึษา  

จัดประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือหารือบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา การดูแล 
นักศึกษาทําโครงงาน ตารางเวลาการให้คําปรึกษา และการประเมินผลงานก่อนสอบโครงงานของนักศึกษา 
 
5.4 การเตรียมพนักงานพีเ่ลี้ยงในสถานท่ีฝึก 
- 
5.5 การจัดการความเสี่ยง 
           จากการทวนสอบรายวิชา โดยผลการทวนสอบมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแต่ละท่านเพ่ิม 
ความถี่ในการดูแล/ติดตาม/พานักศึกษาทําโครงงานอย่างใกล้ชิดให้มากขึ้น เพ่ือแก้ปัญหานักศึกษาจบไม่ทันกําหนด  
อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาหากไม่สามารถทําโครงงานส่งตามกําหนด 
ระยะเวลาได้ ซึ่งปกติแล้วกําหนดให้นักศึกษามีเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาท่านใดเห็นว่านักศึกษาโครงงานใดต้องได้รับการดูแลมากขึ้นก็อาจเพ่ิมความถ่ีมากข้ึนโดยให้พบทุกสัปดาห์ 
/เวลาที่อาจารย์สะดวก 

 
 

หมวดที่   6  การประเมินนกัศึกษา 

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  
- อาจารย์ผู้สอนรวมคะแนนเฉล่ีย จากการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประเมินโครงงาน 
 
6.3 ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
- 
6.4 ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงงานต่อการประเมินนักศึกษา 
    1. อาจารย์ผู้สอน มหีน้าทีเ่ป็นผู้จัดการรายวิชา ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษา และ
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    2. อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่คอยให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดทาํโครงงาน และประเมินโครงงานในเบ้ืองต้น 
    3. คณะกรรมการประเมินโครงงาน มีหน้าที่สอบความก้าวหน้า และสอบประเมินความรู้ของโครงงานนักศึกษา 
6.5 การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 

อาจารย์ผู้สอนประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบทําความเข้าใจในประเด็นการประเมินที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ และกรณีจําเป็นอาจจัดประชุมหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุป 
 

 
หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 
กระบวนการประเมินโครงงานโดยผู้เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 7.1 

1. นักศึกษา 
          - ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและผู้สอนผ่านระบบประเมินออนไลน์  
2. พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 

-  

3. อาจารย์ที่ดูแลโครงงาน 
          - รับทราบปํญหาและให้คําปรึกษานักศึกษา แก้ปัญหาโดยประสานอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผล
การเรียนนักศึกษา 
4. อ่ืนๆ เช่น บัณฑิตจบใหม ่

- มีการติดตามผลการทํางานและการได้งานทําของบัณฑิตจบใหม ่
 
กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 7.2 

 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงงานประมวลผลโครงงานของนักศึกษาทั้งหมด พร้อมทั้งผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษา ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทํารายงานผล
การดําเนินการต่อคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

- ที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรรว่มพิจารณาประสิทธิผลของโครงงาน วิเคราะห์ปัญหาและ
กําหนดแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป  
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