
รายงานผลการดําเนินการ มคอ. 5 ของรายวิชา  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ (1633110) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต /คณะ/ ภาควิชา  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา    1633110  
 (ช่ือวิชาภาษาไทย) เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 
 (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ) Information Technology and Application 
2.  รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
 ไม่มี  
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
 อ.นุชรี บุญศรีงาม นักศึกษาหมู่เรียนท่ี 56/59 
4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2556 
5.  สถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวน
ชั่วโมงท่ีได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง
จากแผน การสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
ความหมาย  ความสําคัญ และประเภทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิธีใช้และบํารุงรักษา
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ทางด้ าน เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 

8 7 - 



หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวน
ชั่วโมงท่ีได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง
จากแผน การสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   4 4 - 
โปรแกรมพ้ืนฐานในงานสารสนเทศ   8 7 - 
การนําเสนอสารสนเทศในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

36 18 มีการปฏิบัติจริงพร้อมนําเสนอ 

 
2.  หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุม
ตามแผน (ถ้ามี) 

นัยสําคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 
 
3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนท่ีระบุใน ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
รายละเอียดรายวิชา มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

คุณธรรม จริยธรรม - ทํางานรายบุคคลพร้อมกับ
นําเสนอผลงาน 

/  - 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย การ
ทํางานรายบุคคล 

/  - 

ทักษะทางปัญญา - อภิปราย 
- การสะท้อนแนวคิดจากการ

ประพฤติ 

/  - 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
- มอบหมายงานรายบุคคล  
- การนําเสนอรายงาน 
- แลกเปล่ียนแนวคิดจากการ

ทํางานรายบุคคล 

/  - 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มอบหมายงานให้ ศึกษา
ค้นคว้า ด้วยตน เอง จาก
ข้อมูลท่ีอาจารย์เตรียมไว้ให้ 

- นําเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

/  - 



4.  ข้อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 คณะฯ ต้องมีการลงทุนในการซ้ือคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาให้มากขึ้น ด้วย
แนวโน้มของนักศึกษาท่ีมีมากขึ้นอาจทําให้คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และ
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้อยู่ประสิทธิภาพในการทํางานไม่ดีแล้ว ควรรีบดําเนินการปรับปรุง 

หมวดที ่3  สรุปผล  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน           65   คน                         
2.  จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา         65 คน 
3.  จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                          -   คน 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
A 3 4.62 
B+ 3 4.62 
B 3 4.62 

C+ 4 6.15 
C 2 3.10 

D+ 2 3.10 
D 3 4.62 
E 21 32.31 

ไม่สมบูรณ์ (I) 23 35.38 
ผ่าน (PD, P) - - 
ไม่ผ่าน (F) - - 
ถอน (W) 1 1.34 

 
5.  ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้ามี) 
 นักศึกษาติด E คิดเป็นร้อยละ 32.31 เนื่องจากนักศึกษาท่ีติด E มีรายช่ือลงทะเบียนแต่มิ
ได้มาเรียนตามที่ลงทะเบียนไว้ และนักศึกษาท่ีติด I คิดเป็นร้อยละ 35.38 เน่ืองจากนักศึกษามิได้ส่ง
งานตามท่ีมอบหมาย บางรายส่งงานแต่งานท่ีส่งไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สมบูรณ์ 
 



6.  ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมนิท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 6.1  ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อย
กว่าท่ีกําหนดไว้ 

-  เน่ืองจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกว่าท่ี 
    คาดไว้ 

6.2  ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 
 
7.  การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา ให้คงรูปแบบเดิมไว้ 

 
หมวดท่ี 4   ปญัหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

1 . ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 

การเรียนการสอน )ถ้ามี(  
ผลกระทบ 

ห้องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีไม่
เพียงพอ และคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ไม่พร้อมใช้งาน

บางครั้งท่ีปฏิบัติจริงต้องให้นักศึกษากลับไป
ทํางานที่บ้าน หรือไปหาคอมพิวเตอร์ใช้เอง จึงทํา
ให้งานท่ีสั่งอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร  )ถ้ามี(  ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 

 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 
1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา )แนบเอกสาร(  
 1.1  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
  ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.22) 
 1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
  ไม่มี 
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
 2.1  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
  ไม่มี 
 2.2  ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
  ไม่มี 
 

หมวดท่ี 6  แผนการปรบัปรุง 
1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน /รายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา  
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา    /

  ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
ผลการดําเนินการ 

 
- - 

2.  การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและปฏิบัติให้มากขึ้น 
3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา /ปีการศึกษาต่อไป  

ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- - - 

4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
        ลงช่ือ................................................................ 
              (อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม) 
                           อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
                   วันท่ี 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 


