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รายละเอียดของรายวิชา  
 

             SP401 โครงงานวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                                            สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    SP401 โครงงานวิทยาการคอมพวิเตอร์ (Senior Project in Computer Science) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    จ านวนหนว่ยกิต (Number of Credits)              3     
     บรรยาย/คาบ/สปัดาห์ (Lecture/period/week)  3 
     ปฏิบตักิาร/คาบ/สปัดาห์ (Lab/period/week)   - 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
     ประเภท วิชาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วรลกัษณ์ วงศ์โดยหวงั ศริิเจริญ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อารีวรรณ สขุวิลยั 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิริธร  เจริญรัตน์ 
4. อาจารย์ ดร.มยรีุ ศรีกลุวงศ์ 
5. อาจารย์ ลกัขณา คดิบรรจง   
6. อาจารย์ ดร.วศัวี แสนศรีมหาชยั  
7. อาจารย์ ดร.มานะชยั โต๊ะชดีู 
8. อาจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร   

5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 

    ภาคต้น ปีการศกึษา 2557 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
    สอบผา่นวิชาเอกบงัคบัอ่ืนๆทัง้หมด 



เอกสารหมายเลข   มคอ.3 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
    ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน  
     บรรยายและน าเสนอระบบงาน : ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชัน้ 2 
     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  ดนิแดง  กรุงเทพฯ 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     มิถนุายน 2556 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา     

1. เพ่ือให้นกัศกึษาพฒันาทกัษะการทางานเป็นทีม  

2. เพ่ือให้นกัศกึษาพฒันาการนาเสนอปัญหาเป็นรูปแบบ การค้นคว้าในวารสารงานวิจยั  

3. เพ่ือให้นกัศกึษาวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  

4. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถนาเสนอผลงานการวิจยัแบบปากเปลา่  
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- 

หมวดที่ 3 ลักษณะและด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

       การพฒันาทกัษะการทางานเป็นทีม  การส่ือสารกบัผู้ใช้งานระบบ  

การพฒันาการนาเสนอปัญหาเป็นรูปแบบ  การค้นคว้าในวารสารงานวิจยั  

การสร้างต้นแบบงานเขียนทางวิทยาศาสตร์  การนาเสนอหรือการหาประสบการณ์ในการทางานวิจยั  

การคดิค้นงานต้นแบบ  การค้นคว้างานวิจยัและการวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  

การเขียนผลงานทางวิทยาศาสตร์และการนาเสนอผลงานการวิจยัแบบปากเปลา่  

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

       บรรยาย/คาบ/สปัดาห์ (Lecture/period/week)  3 
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       ปฏิบตักิาร/คาบ/สปัดาห์ (Lab/period/week)   - 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุ

คคลและรายกลุ่ม 6 ชัว่โมง 

 
หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะด้านท่ีมุง่หวงั   มีดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

           พฒันาผู้ เรียนให้มีความรับผิดชอบ  มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิของข้อมลูสว่นบคุคล การไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิทางซอฟต์แวร์ 
และไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา 
มีความซ่ือสตัย์ในการเขียนโปรแกรมและพฒันาระบบงานอยา่งมีคณุภาพ  
โดยมีคณุธรรมจริยธรรมตามคณุสมบตัหิลกัสตู 
 
 1.2 กลยุทธ์การสอนที่จะใช้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

    - มอบหมายงานให้รับผิดชอบ โดยมีก าหนดการสง่งานท่ีแนน่อน  
    - มีการกาหนดกฎระเบียบและข้อบงัคบัในชัน้เรียน  เชน่ การตรงตอ่เวลา การแตง่กาย  

 
     1.3  วิธีการประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  

 พฤตกิรรมการเข้าเรียน และสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และการตรงตอ่เวลา  

 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึษา  

 ประเมินผลการนาเสนอรายงานท่ีมอบหมาย  

 มอบหมายงานกลุม่มานาเสนอในห้องเรียน  
 

2. ความรู้ 
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2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
เพ่ือให้นกัศกึษาพฒันาทกัษะการทางานเป็นทีม การวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์   

 
      2.2 วิธีการสอน 

- การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยการบรรยาย อภิปราย การทางานกลุม่ 
การน าเสนอผลงาน – 
- การวิเคราะห์กรณีศกึษา พร้อมนาเสนอและชีถ้ึงปัญหาพร้อมวิธีการแก้ไข  
- การมอบหมายโครงงาน โดยประยกุต์การสอนแบบ Problem based learning และ Student 
Center ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  
- การสอนแบบศกึษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
โดยเน้นให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิ  
 

 

 2.3 วิธีการประเมินผล      

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวดัหลกัการและทฤษฎี   
- วิเคราะห์กรณีศกึษา  
-  โครงงานเม่ือจบภาคการศกึษา  
-  การวดัผล  

 
3. ทักษะทางปัญญา 

     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

-  พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งมีการคดิอยา่งเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์ 
เพ่ือการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการใช้เทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค์   

 
     3.2 วิธีการสอน 

-   การมอบหมายให้นกัศกึษาทาโครงงานและนาเสนอผล   
-  อภิปรายกลุม่  
-  วิเคราะห์และออกแบบโครงงาน  
-  การสะท้อนแนวคดิจากความประพฤติ  
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     3.3 วิธีการประเมินผล 

เน้นการสอบปากเปลา่ท่ีมีการวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงให้นกัศกึษาแสดงความคดิ อภิปรายในห้องเรียน 
และนาเสนอโครงงาน  

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั   
-  พฒันาความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีม  
-  พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา   
- ทกัษะในการรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  

 
 4.2 วิธีการสอน 

-  จดักิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงงาน   
-  มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบคุคล  
- การนาเสนอรายงานและโครงงาน  

 
 4.3 วิธีการประเมินผล 

รายงานท่ีนาเสนอ พฤตกิรรมการทางานเป็นทีม  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- ทกัษะการคดิออกแบบ  
- พฒันาทกัษะในการส่ือสารทัง้การพดู  การฟัง  การแปล  การเขียน  โดยการทารายงาน  

และนาเสนอในชัน้เรียน  
- พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมลูจากกรณีศกึษา  
- พฒันาทกัษะในการสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต  
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- ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร  เชน่  การสง่งานทางอีเมล์  
การปรึกษานดัหมายงานผา่น  Facebook Page 
การส่ือสารการทางานในกลุม่ผา่นห้องสนทนา ChatRoom  

- ทกัษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 

5.2 วิธีการสอน 

-  มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากเว็บไซต์ และส่ือการสอน e-learning  
- น าเสนอโครงงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   

 
5.3 วิธีการประเมินผล 

-  การจดัท ารายงาน และน าเสนอด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1  แผนการสอน 

สัปดา

ห์ 
หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัตกิาร 

จ านวน
คาบ/สัป
ดาห์ 

กิจกรรม/ส่ือการสอน 

1 
Course Outline  

ประกาศหวัข้อโครงงาน  
3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  

 

2 น าเสนอโครงงาน  
 

3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  
 

3 น าเสนอโครงงาน  
 

3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  
 

4 น าเสนอโครงงาน  
 

3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  
 

5 น าเสนอโครงงาน  
 

3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  
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6 น าเสนอโครงงาน  
 

3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  
 

7 น าเสนอโครงงาน  
 

3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  
 

8 สอบกลางภาค 
 

 

9 น าเสนอโครงงาน  
 

3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  
 

10 น าเสนอโครงงาน  
 

3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  
 

11 น าเสนอโครงงาน  
 

3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  
 

12 น าเสนอโครงงาน  
 

3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  
 

13 น าเสนอโครงงาน  
 

3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  
 

14 น าเสนอโครงงาน  
 

3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  
 

15 น าเสนอโครงงาน  
 

3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  
 

16 สอบปลายภาค 
 

 

 
5.2 แผนการประเมินผล  
 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผล
นักศึกษา  (เช่น  
การเขียนรายงาน  
โครงงาน  
การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค  
การสอบปลายภาค)  

สัปดาห์ที่ก าหนด  สัดส่วนของ  
การประเมินผลปลาย
ภาค  
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1  ความรู้และทกัษะ  
(Knowledge and 
Skills)  
- สอบปากเปลา่  
 

8, 16  ร้อยละ 60  

2  การทางานหรือกิจกรรม
การเรียนการสอน  
(Assignments/Teachin
g-Learning Activities)  
- โครงการ (Projects)  
 

ตลอดภาค  
การศกึษา  

ร้อยละ 40  

 
 
วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

    (Student – Centered Approach) 

 การบรรยาย (Lecture)   การเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปัญหา (Problem-based 
Learning)  

 การฝึกปฏิบตัิ (Practice)   การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-
Learning)  

 การอภิปราย (Discussion)   การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวิจยั (Research-
based-Learning)  

 การสมัมนา (Seminar)   การเรียนรู้ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (Online 
Learning/Internet-based-Learning)  

 กรณีศกึษา (Case Study)   อ่ืนๆ (Others) (Please specify) ………  
 
ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media)  

 รูปภาพ (Pictures)   ส่ือนาเสนอในรูปแบบ PowerPoint  
 ของจริง (Authentic Material)   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เชน่ 

Option Finder, VCD, DVD, e-book ฯลฯ  
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 อ่ืนๆ Others (Please specify) ………  
 
 
กิจกรรมสาหรับนักศึกษา (Student Activities)  
 การค้นคว้าข้อมลู 
(Data/Information Search)  

 เกมส์ (Games)  

 การระดมสมอง (Brainstorming)   สถานการณ์จาลอง (Simulation)  
 การนาเสนอ (Presentation)   การสารวจข้อมลู (Survey)  
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)   การฝึกภาคสนาม (Field Work)  
 การทดลอง (Experiment)   การศกึษาดงูาน (Field Trip)  
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ Others (Please specify)…ฝึกพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 
หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียน 

6.1 ตาราที่ก าหนด  
-  
6.2 หนังสือที่แนะนาและเอกสารอ้างอิง  
-  
6.3 ทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ  
อ้างอิงจากอินเตอร์เน็ตซึง่แล้วแตเ่นือ้หาและความสอดคล้องกบัเนือ้หา   

หมวดที่ 7. กระบวนการประเมินและกระบวนการปรับปรุงรายวิชา 

7.1 กลยุทธ์เพื่อให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของรายวิชา  
ให้นกัศกึษาทกุคนทาการประเมินการสอนของอาจารย์ผา่นเคร่ืองออนไลน์ของมหาวิทยาลยั  
และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา  
7.2 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  
จากการทารายงาน  
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
หากพบปัญหาในการเรียนรู้ในรายวิชาใดจะนาปัญหาดงักลา่วเข้าในท่ีประชมุสาขาฯ  
เพ่ือประชมุหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข   
7.4 กระบวนการพสูิจน์มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  
สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน  
ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  
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7.5 การทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
อาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลการประเมินการสอน คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เข้าท่ีประชมุในกลุม่ผู้ ร่วมสอน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนเนือ้หาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช้ 
หากมีการเปล่ียนแปลงการดาเนินการจะนาเสนอในท่ีประชมุสาขาวิชาฯ  เพ่ือพิจารณาตอ่ไป  
 


