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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา
GES๑๑๐๑
รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก(ภาคพิเศษ) คณะ/วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา
๒
ปีการศึกษา
๒๕๕๘

หมวดที๑่ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
GES๑๑๐๑
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Information Technology for Learning and Communication
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)

-

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
๓.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์วราภรณ์ วิมุกตะลพ
๓.๒ อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง
กลุ่มเรียน ๘๕๐-๘๕๑

๔.ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
๔.๑ ภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๕๘
๕. สถานที่เรียน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
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หมวดที๒
่ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

จานวนชั่วโมง
จานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน
สอน
จริง
๒๕%

บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

๖

๖

บทที่ ๒ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

๖

๖

บทที่ ๓ การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย

๓

๓

บทที่ ๔ การใช้งานอินเทอร์เน็ต เบื้องต้น

๓

๓

บทที่ ๕ การสืบค้นสารนิเทศและ แสวงหา
ความรู้

๖

๖

บทที่ ๖ ฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศ

๖

๖

บทที่ ๗ ความมัน่ คง กฎหมาย และจริยธรรม
ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ

๖

๖

บทที่ ๘ เทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งอนาคต

๖

๖

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-
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มคอ. ๕
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๓. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธสี อนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธสี อน (ถ้ามี)
รายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
มี
ไม่มี

คุณธรรม จริยธรรม

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
คุณธรรม จริยธรรม และ
กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
การขาดจริยธรรมทีด่ ีในการ
เข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
โดย การลักลอบเข้าถึงข้อมูล
ของเว็บไซต์นั้นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต การกระทาผิด
กฏหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระทาผิด เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
๒. มอบหมายงาน หรือ
โครงงานให้นักศึกษาจัดทา
เป็นรายบุคคลและรายกลุม่
โดยมุ่งเน้น ให้นักศึกษา
ตระหนักถึง ความซื่อสัตย์
ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ
โดยไม่ลอกเลียนแบบ
๓. อภิปรายกลุ่ม
๔. กาหนดให้นักศึกษาหา
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
๕. การสะท้อนแนวคิดจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน สื่อและ
เทคโนโลยี

/

- นักศึกษาบางคนไม่ทางาน
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย
ตนเอง
- นักศึกษาบางคนส่งงานไม่ตรง
เวลา

หน้า | ๓
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา
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ผลการเรียนรู้

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิธสี อนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ประสิทธิผล

บรรยาย อภิปราย การทางาน
รายบุคคลและรายกลุ่ม การ
นาเสนอรายงาน การวิเคราะห์
การยกตัวอย่างจาก
กรณีศึกษา การนาเสนอ
โครงงาน และมอบหมายให้
ค้นคว้าหลักการและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง ของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน
๑. มอบหมายให้นักศึกษาทา
โครงงานพิเศษ และนาเสนอ
ผลงาน
๒. อภิปรายกลุม่
๓. วิเคราะห์กรณีศึกษา ใน
การนาเทคโนโลยีไปใช้อย่าง
เหมาะสม
๑. จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา
๒. มอบหมายงานทัง้ ราย
กลุ่มและรายบุคคล
๓. บรรยาย โดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
ยกตัวอย่างการใช้นวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
อย่างหลากหลาย

/

การอภิปรายกลุม่ มักไม่ได้ความคิดเห็น
เท่าที่ควร เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้เตรียม
ตัวมา ควรให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนมา
ล่วงหน้า

/

นักศึกษาขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์
กรณีศึกษา

/

จานวนนักศึกษาในกลุ่มมากไปอาจเกิด
ความเหลื่อมล้าในการทางาน

มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธสี อน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
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สุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้

วิธสี อนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
๑. มอบหมายงานให้ศึกษา
ตัวเลข การสื่อสารและการ ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์สื่อการสอน Elearning แล้ว วิเคราะห์พร้อม
กับนาเสนอ ทั้งแบบบรรยาย
และตารางตัวเลข พร้อมกับ
บอกแหล่งอ้างอิง
๒. นาเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธสี อน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
นักศึกษาบางคนยังขาดทักษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทาสื่อการ
เรียนรู้ ควรมีการสื่อสารกันระหว่างกลุ่ม
และภายในกลุ่ม เพื่อถ่ายทอดและรับ
ความรู้จากเพื่อน

/

๔. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธสี อน
ควรอบรมวิธีการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิตสื่อ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

๓๓

คน

๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยูเ่ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

๓๓

คน

๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

-

คน

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
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สุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กลุ่มเรียน ๘๕๐

ระดับคะแนน

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

B+
B
BC+
C
Cรวม

๓
๑
๔
๔
๒
๓
๑๗

๑๗.๖๕
๕.๘๘
๒๓.๕๓
๒๓.๕๓
๑๑.๗๖
๑๗.๖๕
๑๐๐.๐๐

ระดับคะแนน

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

BC+
C
CD+
D
รวม

๒
๒
๖
๓
๒
๑
๑๖

๑๒.๕๐
๑๒.๕๐
๓๗.๕๐
๑๘.๗๕
๑๒.๕๐
๖.๒๕
๑๐๐.๐๐

กลุ่มเรียน ๘๕๑

๕. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลือ่ นด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-
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สุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๖.๒ ความคลาดเคลือ่ นด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธกี ารทวนสอบ

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๒. ด้านความรู้
๓. ด้านทักษะทางปัญญา

เหตุผล
-

สรุปผล
๑.๑ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็น
แบบอย่างทีด่ ีเข้าใจตนเอง ผูอ้ นื่ และเข้าใจวิวัฒนาการสังคม
โลก ได้ระดับคะแนนเฉลีย่ ๔.๕๘
๒.๑ มีความรูต้ อ่ การดาเนินชีวิต ได้ระดับคะแนนเฉลีย่ ๔.๕๓

๓.๑ ทักษะการแก้ปัญหา ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๓
๓.๒ ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้ ได้ระดับคะแนน
เฉลี่ย ๔.๓๔
๔. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ ๔.๑ มีบทบาทที่เหมาะสมในการท างานกลุ่ม และใช้
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง สร้างสรรค์ ได้ระดับ
รับผิดชอบ
คะแนนเฉลี่ย ๔.๖๗
๔.๒ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพืน้ ฐานของตนเองและของกลุม่ ได้ระดับคะแนน
เฉลี่ย ๔.๖๘
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ ๕.๑ ศึกษาค้นคว้าและ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหา ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๘
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
(ถ้ามี)
-

ผลกระทบ
-

๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)
-

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
จุดแข็ง
ผู้สอนใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย ทาให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรูม้ ากยิง่ ขึน้ เช่น
อุปกรณ์ หนังสือ ตารา เว็บไซต์ และใช้เอกสารประกอบการสอน ตาราทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
จุดอ่อน
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑
อาจารย์ผสู้ อนเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้
มากยิ่งขึน้
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี ื่น
๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
หน้า | ๘
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑
-

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผา่ นมา

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ผลการดาเนินการ

-

-

๒. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
เพิ่มบทเรียนการใช้งาน Excel เบื้องต้นเข้าไปในเนือ้ หา

กรกฎาคม ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์วราภรณ์ วิมุกตะลพ

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ควรใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นห้องเรียน เพราะบางบทเรียนนักศึกษาจาเป็นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ ……………………………………………………………
( นางสาววราภรณ์ วิมกุ ตะลพ )
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
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