
มคอ.๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report)  

001272 คอมพิวเตอรส์ารสนเทศเบื้องต้น (Introduction to Computer Information Science)  

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป สังกดักองศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2555 

 

ประกอบดว้ย ๖ หมวด ดังนี้ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลท่ัวไป 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนเปรยีบเทียบกบัแผนการสอน 

หมวดที ่๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

หมวดที ่๕ การประเมินรายวิชา 

หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

  

มคอ. ๕ 



รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  กองศกึษาทัว่ไป 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   001272  คอมพวิเตอร์สารสนเทศเบื้องต้น 
๒. รายวิชาทีต้่องเรียนก่อนรายวิชานี ้ ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 

กลุ่มเรียนท่ี 1 -3   ดร.พรรณี สิทธิเดช 
ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ 
รศ. ประศาสตร์ บุญสนอง 
ผศ. เทวิน ธนะวงศ์ 
ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ 
ดร. เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 

กลุ่มเรียนท่ี 4 -6   ผศ.ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 
อ. ณัฐวดี หงษ์บุญมี 
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ 
อ. สัญญา เครือหงษ์ 
ผศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ 
ดร.ไกรศักดิ์ เกสร 

กลุ่มเรียนท่ี 7 -9    

    ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว 
อ. อดิเรก รุ่งรังษี 
ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล 
ผศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง 
อ. วุฒิพงษ์ เรือนทอง 

 
๔. ภาคการศึกษา/ปีการศกึษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
๕. สถานที่เรียน 

ห้องเรียนบรรยาย ห้องปราบไตรจักร 22 ห้องปราบไตรจักร 42 ห้องปราบไตรจักร 62 

ห้องเรียนปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารปราบไตรจักร 14, 24, 34, 44 



หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรยีบเทียบกบัแผนการสอน 

๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

ครัง้ท่ี วันที่บรรยาย หัวข้อบรรยายตามแผนการสอน 

จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง หมายเหตุ 

ตามแผน สอนจริง 

1 30 ต.ค. 55 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต 2 2  

2 6 พ.ย. 55 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 2 2  

3 13 พ.ย. 55 ซอฟต์แวร์ 2 2  

4 20 พ.ย. 55 ระบบจํานวนและการแทนข้อมูลคอมพิวเตอร์ 2 2  

5 27 พ.ย. 55 วิธีการทํางานของคอมพิวเตอร์ 2 2  

6 11 ธ.ค. 55 พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 2 2  

7 18 ธ.ค. 55 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน 2 2  

  26 ธ.ค. 55 สอบกลางภาค 
8 8 ม.ค. 56 ความเสี่ยงจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 2 2  

9 15 ม.ค. 56 การจัดการข้อมูล 2 2  

10 22 ม.ค. 56 ระบบสารสนเทศ 2 2  

11 29 ม.ค. 56 เทคโนโลยีสื่อผสม 2 2  

12 5 ก.พ. 56 หลักการออกแบบเว็บ 2 2  

13 12 ก.พ. 56 หลักการออกแบบเว็บ 2 2  

14 14 ก.พ. 56 เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมของมนุษย์ 2 2  

  19 ก.พ. 56 สอบปลายภาค 

 

๒. หวัข้อทีส่อนไมค่รอบคลมุตามแผน 

ไม่ม ี

 

 

 



๓.  ประสิทธผิลของวธิีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้  
วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียด  

ประสทิธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอนและ
ข้อเสนอแนะ มี ไม่ม ี

 - มีวินัยและความ
รับผิดชอบตอ่ตนเอง
และสังคม 

- เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

- เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

- มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

- มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 - ตรวจรายชือ่การเข้าเรียน
และทําปฏิบัตกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มอบหมายแบบฝึกหัดเพ่ือ
ฝึกฝนในภาคปฏิบัติ 

- มอบหมายงานพิเศษ 

 √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

  นิสิตเข้าชั้นเรียนมากแต่นสิติมีจํานวน
มากยากตอ่การตรวจเชค็รายชื่อ และ
ตอ้งใช้เวลาในการเช็คนาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการมอบหมายงานให้นิสิตทาํเพื่อ
ฝึกฝนทักษะดา้นคอมพิวเตอร์ และ
กําหนดให้ส่งงานตรงตามเวลา 

 ความรู้ด้านหลักการ
และวิธีการทาง
คอมพิวเตอรท์ีไ่ด้
บรรยายในชั้นเรียน 

 - จัดสอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค 

 √ 

    
 

  



๔. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวธิีสอน 

- ควรปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น 

- ควรจัดทําสื่อการสอนออนไลน์ ให้นิสิตสามารถศึกษาได้นอกชั้นเรียน 

- ควรมีแบบฝึกหัดหรือให้นิสิตฝึกทํามากขึ้น 

 
หมวดที ่๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จํานวนนกัศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน) 

จํานวน  791  คน 

๒. จํานวนนกัศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสดุภาคการศกึษา 

 จํานวน  786  คน 

๓. จํานวนนกัศึกษาทีถ่อน (W) 

จํานวน  5  คน 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

เกรด เกณฑ์ท่ีใช ้ จํานวนคน 
A >=80 125
B+ >=75 154
B >=70 143
C+ >=65 140
C >=50 206
D+ >=45 12
D >=40 2
F <40 4
 รวม 786
สรุป% A-B 53.68%
 C-C+ 44.02%
 <C 2.30%

 

  



๕. ปัจจัยที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิที่กําหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 

 ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

 

 ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธกีารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนกัศกึษา 

ประชุมอาจารย์ผู้สอน มีการเสนอให้ช่วยกันจัดทําเอกสารประกอบการสอนที่ละเอียดสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

กําหนดเนื้อหารายวิชาให้มีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

 

 

  



หมวดที ่๔ ปญัหาและผลกระทบต่อการดาํเนินการ 

๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

-  เครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังมีความเร็วในไม่ดีเท่าที่ควรในกรณีที่ผู้ใช้ใช้พร้อมกันเป็นจํานวนมาก 

- ซอฟต์แวร์บางอย่างเป็นเวอร์ชันทดลองและหมดอายุ 

- ห้องเรียนมีเสียงดัง จนบรรยากาศการเรียนไม่ดี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

- มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการบ่อยครั้ง จนทําให้เนื้อหาไม่เป็นลําดับตามท่ีวางไว้ 

.................................................................................................................................................... 

 

 

  



หมวดที ่๕ การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

 ๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษา 

อาจารย์สอนเร็วเกินไป 

 ๑.๒ ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

  ตอ้งปรับเนื้อหาให้น้อยลงและกระชับมากขึน้ เพื่อสอนให้ทันตามแผนท่ีวางไว้ 

๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวธิีอ่ืน 

 ๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมนิโดยวธิีอ่ืน 

ข้อวิพากษ์ที่สําคัญ จากการสอบถาม นักศึกษา พบว่า การสอนที่มีการค้นคว้าจากอินเทอร์เนต็นี้
ดีแล้ว ทําให้ไดร้ับความรู้นอกห้องเรียนและก้าวทันเทคโนโลยี 

 ๒.๒ ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

   ควรแนะนําแหล่งความรู้บนอนิเตอร์เน็ต เพื่อให้นสิติสามารถเรียนรู้ไดด้้วยตนเองมากขึน้ 

 



หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่่านมา 

      อาจารย์สอนเรว็ตามไม่ทัน แบบฝึกหัดมีนอ้ย ตอ้งการเห็นตัวอย่างจริง  

จึงจัดทําคู่มอืปฏิบัติการให้สามารถทําตามได้ด้วยตนเอง เพิ่มแบบฝึกหดั เสริมทักษะใหม้ากขึ้น 

๒. การดําเนนิการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

      ปรับน้อยหาใหน้้อยลง ตดัรายละเอียดทางเทคนิค ที่ยากๆบางส่วนออกไป 

๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรับภาคการศกึษา/ปกีารศึกษาต่อไป 

หาวิธีการเช็คชื่อที่มีปะสิทธิภาพมากขึ้น 

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

 - ควรมีการจัดทําเนื้อหาที่สามารถเรียนรู้แบบออนไลน์เพ่ือเสรมิเนื้อหาที่อยู่ในชั้นเรียน 

 - จัดทําเอกสารประกอบการสอนใหม ่ทีด่ีกว่าเดิม 

 - หาเครือ่งมือช่วยในการเชค็ชื่อที่ทําให้มีปะสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

ผู้ให้จัดทํา อ. วุฒิพงษ์ เรอืนทอง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร 

ผู้ประสานงานรายวิชา 001272  

 
 
 


