
มคอ. 5 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคอมพิวเตอร 

 

                                  หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

   084103 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    (Computer, Information Technology and Communication) 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

    - ไมมี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 

    ผศ.ดร.รัชดาพร คณาวงษ กลุมเรียนท่ี 701 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

5. สถานท่ีเรียน   

   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน

(บรรยาย/ปฏิบัติ) 

จํานวนช่ัวโมงท่ี

ไดสอนจริง 

(บรรยาย/ปฏิบัติ) 

ระบุเหตุผลท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

1 

บรรยาย 

ระบบและองคประกอบของคอมพิวเตอร 

ขอมูล สารสนเทศ ความสําคัญของ

คอมพิวเตอรและสารสนเทศตอชีวิตประจําวัน 

3/0 

 

 

3/0 

 

 

2 

บรรยาย 

 

คอมพิวเตอรฮารดแวรและอุปกรณตอพวง 3/0 3/0  
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน

(บรรยาย/ปฏิบัติ) 

จํานวนช่ัวโมงท่ี

ไดสอนจริง 

(บรรยาย/ปฏิบัติ) 

ระบุเหตุผลท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

3 

บรรยาย 

ซอฟตแวรโปรแกรมระบบ 3/0 3/0  

4 

บรรยาย 

การประยุกใชงาน (ปฏิบัติการ) 3/0 3/0  

5 

บรรยาย 

การจัดการขอมูลและสารสนเทศ 3/0 3/0  

6 

บรรยาย 

การจัดการขอมูลและสารสนเทศ 3/0 3/0  

7 

บรรยาย 

การประยุกตใชงาน (ปฏิบัติการ) 3/0 3/0  

8 

สอบกลาง

ภาค 

สอบกลางภาค 3/0 3/0  

9 

บรรยาย 

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและการสื่อสาร  3/0 3/0  

10 

บรรยาย 

เครือขายสังคม 3/0 3/0  

11 

บรรยาย 

การคนคืนสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 3/0 3/0  

12 

บรรยาย 

การประยุกตใชงานดานการออกแบบ 3/0 3/0  

13 

บรรยาย 

การรักษาความม่ันคง 3/0 3/0  

14 

บรรยาย 

กฎหมายและจริยธรรม 3/0 3/0  

15 

บรรยาย 

สอบปลายภาค ท้ังทฤษฎี และปฏิบัติ 

 

3/0 3/0  
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2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

    - หัวขอเก่ียวกับการใชโครงสรางขอมูลเพ่ือเพ่ิมความเร็วในการทํางานของโปรแกรม 

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  

1. คุณธรรม 

จริยธรรมท่ีตอง

พัฒนา 

-สรางสํานึกใหเห็นถึงประโยชนของ

การไมลอกงานผูอ่ืนและการพยายาม

แกไขปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง 

- แสดงใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดตอเนื่อง

จากความเปนผูเกียจครานไมใสใจ

รับผิดชอบในหนาท่ีการเรียนของตน 

มี 

 

  

2. ความรู -บรรยายในหองเรียน รวมท้ังการ

แสดงวิธีแกปญหาการคํานวณและ

การเขียนโปรแกรม 

มี 

 

  

3. ทักษะทาง

ปญญาท่ีตอง

พัฒนา 

- มีแบบฝกหัดใหทําพรอมเฉลย

สําหรับฝกฝนสรางพ้ืนฐาน 

- มีแบบทดสอบท่ีวัดตั้งแตความรูถึง

ระดับการประยุกตใชงาน เพ่ือ

กระตุนใหผูเรียนขวนขวายฝกฝน

ทักษะใหเขาใจ แทนท่ีจะเนนทองจํา

โดยไมเขาใจประโยชนของความรู 

มี 

 

  

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

มีการบานท่ีสงเสริมใหนักศึกษา

เรียนรูจากกัน แตไมลอกกัน 

มี 

 

  

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

- แสดงตัวอยางพรอมการคํานวณ 

โดยมีการชี้ใหเห็นถึง ‘กับดักทาง

มี 
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สื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

ความคิด’ ท่ีมักทําใหเกิดความเขาใจ

ผิดเก่ียวกับเนื้อหา 

 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน (ระบุขอเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซ่ึงไดจากปญหาท่ีพบใน

ขอ 3) 

    - นาจะมีวีดีโอสอนการแกปญหาในโจทยปฏิบัติการ เนื่องจากนักศึกษาเรียนรูไดคอนขางชา อาจจะตองการ

ทบทวนการสอนปฏิบัติการมากข้ึน 
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หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

    37 คน  

          คณะมัณฑนศิลป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 37 คน 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

    37 คน  

          คณะมัณฑนศิลป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 37 คน 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)     

    0 คน  

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

คณะมัณฑนศิลป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ (37 คน) 

ระดับคะแนน ชวงคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 79-100 37 100.00 

B+ 70-78 0 0.00 

B 61-69 0 0.00 

C+ 55-60 0 0.00 

C 50-54 0 0.00 

D+ 46-49 0 0.00 

D 39-45 0 0.00 

F 0-39 0 0.00 

ไมนับหนวยกิต (AU)    

รอการประเมินผล (I)  0 0.00 

การศึกษายังไมสิ้นสุด (P)    

พอใจ (S)    

การโอนหนวยกิต (T)    

ไมพอใจ (U)    

ถอนการศึกษา (W)  0 0.00 

ยังไมไดรับผลการประเมิน (X)    
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5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

   ไมมี 

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดสัดสวนการวัดและการประเมินผล 

          -ไมมี 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

  

  

      6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี) 

          -ไมมี 

 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

  

  

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผลการทวนสอบ 

มีแบบฝกหัดใหทําหลังการเรียน นักเรียนเขาใจบทเรียนไดดีมาก แตยังขาดการ

ติดตามความทันสมัยของอุปกรณ 

  

 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 

 

ผลกระทบ 

  

  

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

  -ไมมี 
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ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) 

 

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

  

  

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

อาจารยผูสอน  กลุมเรียนท่ี 1: 4.39 / 5 

 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน) 

จุดแข็ง : มีความพยายามในการสอนดี แมวานักศึกษาจะยังทําขอสอบไมคอยไดก็ไมละความพยายาม 

 

จุดออน : ไมมี นักศึกษาไมไดใหคําวิพากษใด ๆ ท่ีเปนประเด็นสําคัญเก่ียวกับการสอน 

  

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

        ไมมี 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน) 

           จุดแข็ง :  ไมมี นักศึกษาไมไดใหคําวิพากษใด ๆ 

           จุดออน : อาจารยไมคอยมองเด็ก 

 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลขอวิพากษตามขอ 2.1 

          ผูสอนฝกหัดในการเพ่ิมกิจกรรมในหองเรียนมากข้ึน  



มคอ. 5 

 8 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 

 

ผลการดําเนินการ (ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จ

สมบูรณใหระบุเหตุผล) 

จัดทําเลมแบบฝกหัดใหสมบูรณข้ึน และจัดทําวีดีโอ

การสอนข้ึนมาบาง 

แมเลมขะยังไมสมบูรณแตก็มีแบบฝกหัดและเฉลยให

มากข้ึนกวาเดิมแลว และมีการจัดทําวีดีโอ

ประกอบการสอนใหเล็กนอยสําหรับนักศึกษาท่ีตาม

ไมทัน 

 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

     ไดปรับเนื้อหาในรายวิชาใหมบางสวนเพ่ือใหทันสมัย 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

จัดทําเอกสารประกอบการสอนให

มีความทันสมัย 

กอนสอบปลายภาค ผูสอน 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

     ควรอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรใหทํางานไดเร็วข้ึน 

 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: 084103 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2 (Computer, 

Information and Communication Technology)  

 

 ลงชื่อ    

                            ผศ.ดร.รัชดาพร คณาวงษ      วันท่ีรายงาน    25 พฤศจิกายน 2564    

 

ชือ่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร:....................................................................................................... 

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน................................................... 


