เอกสารหมายเลข มคอ. 5
แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ศูนยอุดมศึกษาสมุทรปราการ/คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี /สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
(Information and Communication Technology for Life)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)
อาจารยลักษณา รมยะสมิต ผูสอน
4. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศูนยอุดมศึกษาสมุทรปราการ
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการเรียน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
- ฝกปฏิบัติคอมพิวเตอร และมอบหมายงานให
นักศึกษาทําการพิมพแบบฟอรม และสงงานให
อาจารย
1.2 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
- ฝกปฏิบัติการโปรแกรมสําเร็จรูปในการสราง
แผนผังองคกร และมอบหมายใหทํางานสงให
อาจารยผูสอนตรวจสอบ
1.3 ซอฟตแวรและภาษาคอมพิวเตอร
- ฝกปฏิบัติใชคอมพิวเตอร มอบหมายใหนักศึกษา
ทําแผนพับสงใหอาจารยตรวจ
1.4 ฮารดแวร และอุปกรณที่เกี่ยวของ
- ฝกปฏิบัติใชคอมพิวเตอร มอบหมายใหนักศึกษา
ทําจดหมายเวียน ซองจดหมาย และปายผนึกสง
เปนชิ้นงาน
1.5 ระบบปฏิบัติการและหลักการทํางาน
- ทดสอบการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการงานเอกสาร
สอบกลางภาคเรียน
1.6 ขอมูลและการจัดการขอมูล
- ฝกปฏิบัติใชคอมพิวเตอร ใหนักศึกษาใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําแผนภูมิ และ
มอบหมายงานใหนักศึกษาทําสง
1.7 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
- ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรในการคํานวณ
ฟงกชั่นทางคณิตศาสตรเบื้องตน
1.8 เครือขายอินเทอรเน็ต
- ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
คํานวณดวยฟงกชั่นเงื่อนไข
1.9 เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทดสอบการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การคํานวณ

จน.ชม.
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หัวขอ/รายละเอียด
1.10 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- การฝกปฏิบัติใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสราง
งานนําเสนอขอมูล การจัดทําภาพเคลื่อนไหว และ
การเปลี่ยนภาพในการนําเสนองาน
1.11 จริยธรรมและความปลอดภัย
- ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการใส
มัลติมีเดียในงานนําเสนอ
1.12 การนําเสนอรายงานที่มอบหมายใหคนควา

จน.ชม.
แผนการ
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ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน นัยสําคัญของหัวเรื่องที่สอนไม
(ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี ไมมี

คุณธรรม
1.2.1 มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษา
- นักศึกษาบางสวนไมมาเรียนหรือเขา
จริยธรรม
รับผิดชอบ โดยตองมีการอางอิงที่มาของ
ชั้นเรียนสาย ทําใหไมสามารถทํางาน
สิ่งที่คนควา และสามารถวิเคราะหถึง
ที่มอบหมายได แนวทางการแกไขให
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนําสิ่งที่
นักศึกษาสอบถามงานจากเพื่อนและ
คนความานั้นไปใชงานในการดํารงชีวิต
ใหนักศึกษาสงงานตามมาไดเฉพาะ
ของมนุษย
บางงาน
1.2.2 กําหนดใหเขาหองเรียนตรงเวลา
และมีการเก็บคะแนนการเขาเรียน
1.2.3 กําหนดเกณฑการสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาคเรียน
1.2.4 มอบหมายงานภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติ เพื่อฝกคนหาความรูเพิ่ม การ
รับผิดชอบตอหนาที่ตน และสวนรวมใน
การจัดสงงานที่มอบหมายใหตรงเวลาที่
กําหนด
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ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี ไมมี

-ไมมี

ความรู

2.2.1 การบรรยาย ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ
2.2.2 มอบหมายงานใหคนควาและฝก
ปฏิบัติจริง
2.2.3 ฝกทักษะการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อนําไปใชประโยชนใน
การศึกษาและการทํางาน

ทักษะทาง
ปญญา

3.2.1 ใหวิเคราะหปญหา ดวยการ
พัฒนาผลงานเดี่ยว และงานกลุม
3.2.2 อภิปราย



ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4.2.1 การมอบหมายงานเดี่ยว และงาน
กลุม
4.2.2 กําหนดปญหาในแบบฝกปฏิบัติ
เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูวิธีการแกไข
ปญหารวมกัน
4.2.3 การอภิปรายกลุม



ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.2.1 มอบหมายใหจัดทํารายงานกลุม
ที่มีการนําเสนอดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2.2 นําเสนองานหนาชั้นเรียน พรอม
เสนอแนะเพื่อใหนักศึกษาใชภาษาและ
สื่อการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2.3 เสนอแนะนักศึกษาและฝกปฏิบัติ
เพื่อใหนักศึกษามีการนําเทคโนโลยีมา
เพิ่มคุณภาพการนําเสนอ

-ไมมี

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี ไมมี

-ไมมี
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4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
นักศึกษาขาดทักษะการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป ควรเนนการมอบหมายงานเพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาคนควา
ดวยตนเองเพิ่มขึ้น และการที่นักศึกษาเบื่อเรียนในภาคทฤษฎี การนําเอาเนื้อหาทฤษฎีมาประยุกตเพื่อใชสอนใน
สวนของการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปจะทําใหไดประโยชนมากขึ้น และการจัดการเรียนการสอนจะมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอด (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
A
12
B+
6
B
5
C+
7
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ขาดสอบ (I*)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

30 คน
30 คน
0 คน
คิดเปนรอยละ
40.00
20.00
16.67
23.33

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

เหตุผล
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วิธีการทวนสอบ
การสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และสอบ
ปฏิบัติ

สรุปผล
- นักศึกษาบางสวนทําคะแนนสอบไดระดับปานกลางถึง
ดี
- นักศึกษามีผลงานที่พัฒนาจากการนําความรูที่เรียนใน
รายวิชามาพัฒนาผลงานนําเสนอหนาชั้นเรียน

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถามี)
-

ผลกระทบ

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

-

-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ผลการประเมิน 4.89
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2. ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
-
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ป
การศึกษาที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
-

ผลการดําเนินการ
-

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
-

ผูรับผิดชอบ
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยลักษณา รมยะสมิต
ลงชื่อ ........................................................... วันที่รายงาน ...............................................
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ....................................................................
ลงชื่อ ........................................................... วันที่รับรายงาน ...............................................
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