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เอกสารหมายเลข มคอ.5
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะบริหารธุรกิจ/ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1087307 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ (Design and Web Development in Business)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อาจารย์ ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
5. สถานที่เรียน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน สอนจริง
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
4
4
เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
หน่ ว ยที่ 2 เริ่ ม ต้ น การพั ฒ นา
8
8
เว็บไซต์
หน่วยที่ 3 การสร้างเว็บเพจ
4
4
ด้วยข้อความและรูปภาพ
หน่วยที่ 4 การใช้ตารางตกแต่ง
4
3
เว็บเพจ
หน่วยที่ 5 การออกแบบโครง
8
8
ร่างเว็บ (Web Layout)
หน่วยที่ 6 การใช้เฟรมเซตแบ่ง
4
4
หน้าเว็บเพจ
ฝึกปฏิบัติการเตรียมฐานข้อมูล
4
4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
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เซิร์ฟเวอร์โดย การติดตั้ง
ฐานข้อมูล MySQL
หน่วยที่ 7 การสร้างฟอร์ม
หน่วยที่ 8 การสร้างการ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและการ
แสดงผล
หน่วยที่ 9 การกระทากับข้อมูล
ด้วย Insert Update Delete
Search
หน่วยที่ 10 การสร้างการ
เชื่อมต่อกับโฮสต์จริง
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
ตามแผน (ถ้ามี)

4
4

4
4

8

8

4

4

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ผลการเรียนรู้
รายวิชา
มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
คุณธรรม จริยธรรม
1) บรรยายและให้นักศึกษาทาใบงาน 
ปัญหานักศึกษาส่งงานช้ากว่า
โดยให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อฝึก
กาหนด ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
การบ้านน้อย
2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
แก้ไขปัญหา คือ การโทรศัพท์
เสียสละ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่รับ
ตามงานจากนักศึกษาโดยตรง
มอบหมาย
เพื่อให้นักศึกษาส่งงานให้ครบ
ความรู้
บรรยายโดยใช้ทฤษฎี ให้นักศึกษา
ปัญหา นักศึกษาเข้าใจทฤษฎี

แก้ปัญหาจากใบงาน เน้นผู้เรียนเป็น
ยาก ขาดการคิด และการ
ศูนย์กลาง
ประยุกต์ใช้
แก้ไขปัญหา โดยทาตัวอย่างใบ
งานให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่าง
ก่อนจะให้ใบงานแก่นักศึกษา
ทักษะทางปัญญา
มอบหมายใบงานเพื่อฝึกทักษะทาง
ปัญหา นักศึกษาขาดการคิดการ


3
ปัญญาให้คิดมีเหตุผลแก้ไขปัญหาโจทย์
ได้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

มอบหมายใบงาน รายงานกลุ่ม เพื่อ
การแก้ปัญหาโจทย์



ประยุกต์ทฤษฎีกับโจทย์ที่ได้ใน
ใบงาน และการนาเสนองาน
กลุ่มนักศึกษาไม่ได้ช่วยกันทาทุก
คน ทาให้ไม่สามารถประเมิน
ทักษะทางปัญญาได้ครบถ้วนทุก
คน แก้ไขปัญหา คือ นาความรู้ที่
ทางานกลุ่มไปสอบในข้อสอบ
ปลายภาค เพื่อให้นักศึกษาได้
ศึกษางานกลุ่มที่ทา
ปัญหา นักศึกษาจะคัดลอกใบ
งานของเพื่อน
แก้ไขปัญหา คือ ตรวจใบงาน
และเฉลยให้นักศึกษาเข้าใจใน
แต่ละใบงาน
ไม่มี

ทักษะการวิเคราะห์
มอบหมายใบงานให้นักศึกษาแก้ไข

เชิงตัวเลข การ
ปัญหาด้วยตนเอง
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ นักศึกษาจาเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ
กับนักศึกษาสาหรับการฝึกปฏิบัติการออกแบบเว็บเพจเพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริงทาให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ภาค กศปช. รุ่นเข้าศึกษาปี 2556
จานวน 1 คน
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 1 คน
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 0 คน
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) กลุ่มเรียน ภาค กศปช. รุ่นเข้าศึกษาปี 2556

จานวน 1 คน

4
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E*
I

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

1

100

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
มีกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา

เหตุผล

สรุปผล
ให้คะแนนตามประเมินการเรียนรู้

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผลกระทบ
ขาดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ทที่ ันสมัย
ทาให้นักศึกษาไม่สามารถใช้โปรแกรมใน
การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจได้เต็มที่

5
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
จัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมใน มีการปรับปรุงการสอนระหว่างการสอนนักศึกษาเพื่อให้
การปรับปรุงการสอน
นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้เห็นถึงโจทย์แก้ปัญหาตามทฤษฎี และการออกแบบเว็บเพจ
ประกอบทฤษฎีเพื่อแก้ปัญหาตามขั้นตอนวิธีได้
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงรายวิชาหรือตาม
ก่อนสอน 1 สัปดาห์
อาจารย์ผู้สอน
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดให้มอี ุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
ลงชื่อ:
( อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม )
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / ผู้รายงาน
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

