มคอ.5
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1087305 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)
อ.เสกศักดิ์ ปราบพาลา
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 3/2558
5. สถานที่เรียน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ

แนะนําเขาสูบนเรียนเพื่อเตรียมความ
พรอม
แนะนําภาษาที่ใชในการพัฒนาเว็บ เครื่องมือที่จําเปน เชน โปรแกรม Editor , Web server,
ติดตั้งโปรแกรมที่พรอมใชงาน เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
ประวัติและความเปนมาของ
อินเตอรเน็ต
อุปกรณเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ขอตกลงของการสื่อสารผานเครื่อขาย
อินเตอรเน็ต มาตรฐาน TCP/IP, ARP,
RARP, และ ICMP
คณะบริหารธุรกิจ

จน.ชม.
แผนการสอน

จน.ชม.ทีไ่ ด
สอนจริง

4

4

4

4

8

8

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจากแผน การ
สอนหากมีความแตกตางเกิน 25%

1

หัวขอ

DNS, E-mail, และ FTP , WWW,
HTTP, TelNet
เทคโนโลยีการโปรแกรมบนเว็บ
- Web page
- Static web page
- Dynamic web page
- Common Gateway Interface
-การสรางเว็บเพจจาก ภาษา
HTML,PHP,
- ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL
การใชงาน Dreamweaver สําหรับการ
ออกแบบเว็บแอบพลิเคชัน
การเขียนโปรแกรมภาษา PHP, MySQL
การสรางเว็บแอบพลิเคชัน ดวย PHP,
MySQL
นําเสนอโครงงาน

จน.ชม.
แผนการสอน

จน.ชม.ทีไ่ ด
สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจากแผน การ
สอนหากมีความแตกตางเกิน 25%

8

8

8

8

8

12

มีการอภิปราย ซักถามใชเวลานานกวาที่
คาดการณไว

4

16

มีการอภิปราย ซักถามใชเวลานานกวาที่
คาดการณไว

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)
-

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย

-

-

-
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

1. คุณธรรม
จริยธรรม

สอนโดยใชวธิ ีการยกตัวอยาง กรณีศึกษาที่ 
เกี่ยวของกับจริยธรรม การลอกเลียนผลงาน
การนําความรูทางเทคโนโลยีไปใชในทางที่ผิด

2. ความรู

1. บรรยายรวมอภิปราย
2. ทํางานกลุม งานรายบุคคล
3. การวิเคราะหกรณีตัวอยาง
1. อภิปรายกลุม
2. วิเคราะหกรณีศึกษา
3. สะทอนความคิดเห็น

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข

ใชเวลานานในการวิเคราะห
ขอเสนอแนะ
ควบคุม ประเด็นเนื้อหาที่มี
ความสําคัญ ตรงประเด็น



-



การสะท อ นความคิ ด เห็ น อาจารย
ผูสอนตองควบคุมเวลาใหเปนไปตาม
แผนการสอน

1. มอบหมายรายงานกลุ ม กรณี ศึ ก ษา 
รวมกันเก็บขอมูลและออกแบบระบบ
2. ใหงานคนควาขอมูลดวยตนเอง นําเสนอ
แนวคิดการออกแบบของกลุม
1. มอบหมายงานใหศึกษาและคนควาจาก 
เว็ บ ไซต และนํ า เสนอโดยใช เทคโนโลยี ที่
เหมาะสม

ใชเวลาในการวิจารณนานเกินไป
ขอเสนอแนะ
อาจารยผูสอนสรุปประเด็นใหกระชับ
ชัดเจนเร็วยิ่งขึ้น
-

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาการสอนและกระบวนการเรียนรู โดยปรับใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันที่
เกิดขึ้น
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3 จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

18 คน
17 คน
1 คน
จํานวน
2
5
4
2
3
1

คิดเปนรอยละ
11.76
29.41
23.52
11.76
17.64
5.88

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การทํางานกลุมและผลงานกลุม
ความทั่วถึงในการตรวจสอบการมีสวนรวมของนักศึกษาทุกคน
ไมสามารถทําไดละเอียดรอยเปอรเซ็นต

คณะบริหารธุรกิจ
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
นําผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมฯ

สรุปผล
คณะกรรมการฯ ใหประเมินการมีสวนรวมของนักศึกษาอยาง
แทจริงดวย

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถามี)
-

ผลกระทบ
-

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

-

-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ในการอภิปรายกลุม นักศึกษามีสวนรวมไมทั่วถึงทุกคน
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
อาจารยกํากับควบคุมใหมีการหมุนเวียน เปลี่ยนกันในโอกาสตอไป

คณะบริหารธุรกิจ
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ ป
ผลการดําเนินการ
การศึกษาที่ผานมา
-

-

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ประชุมอาจารยผูสอน เพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินภาคการศึกษาที่ผานมา ตลอด
จนถึงแผนการดําเนินการในภาคการศึกษาตอไป
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของไวใหเพียงพอและ กอนเปดสอนอยางนอย 1
เหมาะสมกับสถานการณ
สัปดาห

ผูรับผิดชอบ
อ.เสกศักดิ์ ปราบพาลา

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรปรับปรุงเครื่องมือ สื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงานไดเสมอ

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _________________________
อ.เสกศักดิ์ ปราบพาลา
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________

คณะบริหารธุรกิจ
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