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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1087401 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(Business Computer Project)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
1087301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, 1087205 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ, 1087304 การเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น, 1087307 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ, 1087305 การเขียน
โปรแกรมเว็บเบื้องต้น, 1087306 การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อาจารย์วิระพงศ์ จันทร์สนาม
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
5. สถานที่เรียน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 คณะบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
คาบตาม จานวนคาบที่
หัวข้อ
แผนการ ได้สอนจริง
สอน
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอบ
8
8
แบบโครงงาน
รูปแบบการจัดทาโครงงาน
8
8
ขั้นตอนในการทาโครงงาน
8
8
คัดเลือกหัวข้อโครงงานและจัดทาเค้าโครงของโครงงาน
8
8
ศึกษาค้นคว้าเอกสารและแหล่งข้อมูล
8
8
ลงมือทาโครงงาน
8
8
ส่งเอกสารรายงานประกอบโครงงาน
8
8
นาเสนอและแสดงโครงงาน
8
8

ระบุสาเหตุที่การสอน
จริงต่างจากแผนการ
สอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี)

นัยสาคัญของหัวข้อที่
สอนไม่ตรงตามแผน

แนวทางชดเชย

ไม่มี(หากมีให้ระบุ)

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
รายวิชา ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

1 คุณธรรม จริยธรรม

พัฒนาผู้เรียนให้มีสามารถทางานเป็นทีม
เข้าใจลาดับความสาคัญของงาน สามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบจากการขาดคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ความรับผิดชอบ มีวินัย เคารพในสิทธิส่วน
บุคคล การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และไม่ลอกการบ้าน
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลา
- พฤติกรรมระหว่างการเรียน โดยผู้สอน
ซักถามประเด็นด้านจริยธรรม

/

ข้อมูลในรายงานมีความคล้ายคลึงกัน
และเขียนรูปแบบการอ้างอิงไม่ถูกต้อง
ในตอนแรกๆ จึงต้องกาหนดหัวข้อที่
ต่างกันและกาหนดรูปแบบที่ถูกต้องให้
นักศึกษาปฏิบัติตาม

3. (ต่อ) ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา
ประสิทธิผล
รายวิชา ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
มี ไม่มี
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

2. ความรู้

- บรรยาย
/
- สาธิต และฝึกปฏิบตั ิในห้องเรียน
- มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติจากใบกิจกรรม
- มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โดยนามาสรุปและนาเสนอ
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ผลการเรียนรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
รายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

วิจารณญาณในการวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูล การแก้ปญ
ั หาในการเขียน
โปรแกรม การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน

/

- มอบหมายการทางานกลุม่ ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน
- มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มประชุมขอ
ความคิดเห็นเพื่อนๆในการทางานแต่ละ
ครั้ง ให้นักศึกษาทีม่ ีพื้นฐานความรู้ดี
เรียนรูเ้ ร็วแนะนาเพื่อนที่เรียนรู้ช้ากว่า
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองแหล่งความรูต้ ่างๆและทา
รายงาน
- นา เสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

/

/

- ให้อิสระในการออกความคิดเห็นของ
นักศึกษากันเองโดยอาจารย์เป็นผู้
ควบคุมแนะนาแนวทางที่เหมาะสม

การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ยังไม่ถูกต้อง อาจต้องให้อาจารย์
ทางภาษาตรวจสอบ หรือจัดอบรม
เพิ่มเติมเวลาไม่เพียงพอในการ
นาเสนอ

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
นักศึกษามีจานวนน้อยทาให้สามารถบริหารจัดการง่ายขึ้น
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 24 คน
2 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 19 คน
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ภาคกศปช รุ่น เข้าปี 2556-57
จานวน 19 คน
3 จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) ภาค กศปช. รุ่น เข้าปี 2556-57

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ไม่มสี ิทธิ์สอบ (มส) ไม่ลงทะเบียน

จานวน 23 คน

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

7
2

30.43
8.70

10

43.47

4

17.39
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4. (ต่อ) การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

ระดับคะแนน
ตก (U)
ถอน (W)

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

รวม

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี หากมีให้ระบุ
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อย
กว่าที่กาหนดไว้

เหตุผล
- เนื่องจากมีการนาเสนอ และอภิปรายกลุ่ม ที่อาจ
ควบคุมเวลาได้ยาก
- เนื่องจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกว่าที่
คาดไว้

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

-

-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
-

สรุปผล
-

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนใน
นักศึกษาไม่มีสมาธิ และปฏิบัติไม่ได้ต้อง
ห้องเรียน และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนไม่ อธิบายซ้า และการส่งงานมีความยุ่งยาก
เอื้ออานวยต่อการส่งงานของนักศึกษา
ในการส่ง และตรวจงาน
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2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลการติดตั้งโปรแกรมและดูแลฮาร์ดแวร์

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
โปรแกรมเก่า และหากติดตั้งโปรแกรม
ใหม่ก็ทางานได้ไม่สมบูรณ์

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (อาจารย์ผู้สอนจะต้องแนบเอกสารแบบสอบถามการประเมิน
รายวิชาโดยนักศึกษา)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1.ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผ่าน
มา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา /
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไม่มี หากมีให้ระบุ

ไม่มี หากมีให้ระบุ

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตมิ ากขึ้น ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่ม
ย่อย กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา / ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ลงชื่อ :
( อ.วิระพงศ์ จันทร์สนาม )
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / ผู้รายงาน
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
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