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ตัวอยางการรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชือ่รายวชิา 
INT101 ระบบสารสนเทศเบื้องตน  
           Fundamental of Information System 

2. รายวชิาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 
ไมมี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 
กลุมที่ 1 ผศ.สุเมธ อังคะศริิกุล และ อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง 

4. ภาคการศกึษา/ปการศกึษาที่เปดสอนรายวชิา 
สําหรับนักศึกษาปริญญาตร ีชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1/2553 

5.  สถานทีเ่รียน  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ  

หมวดท่ี 2 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

1.  รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 
หัวขอ 

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน 

จํานวน
ชั่วโมงท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมคีวามแตกตาง

เกิน 25% 

ระบบสารสนเทศในองคกร 3 3  

ฮารดแวรและซอฟตแวร 3 2 เน้ือหางาย เขาใจไมยาก เปนส่ิงที่
นักศึกษาไดพบเห็นหรือมีประสบการณ
ในการพบเจอมา ทําใหบรรยายไดเร็ว 

ขอมูลและสารสนเทศ 3 2 เปนเนื้อหาทีใ่กลตวันักศึกษา ไดเคยใช 
และสัมผัสจากหลายทางทาํใหเขาใจงาย 
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หัวขอ 

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน 

จํานวน
ชั่วโมงท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมคีวามแตกตาง

เกิน 25% 

อินเทอรเน็ต อินทราเนต็ 
และเอ็กทราเน็ต 

6 6  

ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

6 6  

ระบบสนบัสนนุการตัดสินใจ 6 6  

ระบบสารสนเทศการจัดการความรู 
และระบบสารสนเทศเฉพาะดาน 

3 3  

การพฒันาระบบ ระบบจัดการ
ฐานความรู 

3 3  

ระบบสารสนเทศในธุรกิจและสังคม 6 6  

2.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม
แผน  (ถามี) 

นัยสาํคญัของหวัขอที่สอนไม
ครอบคลมุตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ฮารดแวรและซอฟตแวร หัวขอ
ยอย กรณีศึกษา จุดส่ังซื้อของ 
staples unwires 

ทําใหไดเนื้อหาไมครบถวน และ
ขาดกรณีศึกษาที่มีประโยชนที่จะ
เสริมทักษะในการคิดวิเคราะห 

- ใหนักศึกษา  คนคว าหาอุปกรณ 
ฮารดแวรที่ล้ําสมัย จะมีการใชใน
อนาคต 

- ใหนักศึกษาไปศึกษากรณีศึกษาดวย
ตนเอง แลวนํามาอภิปรายในการ
เรียนครั้งถัดไป 

ขอมูลและสารสนเทศ หวัขอยอย 
กรณีศึกษา ฐานขอมูลดานชีวสา
รสนเทศ 

ทําใหนักศึกษา ไมไดเรียนรูถึง
แหลงขอมูลและสารสนเทศท่ี
ครบถวน 

ขาดการแนะนําฐานขอมูลที่จะคนควา 
สอดแทรกหัวขอท่ีขาดหาย ในการสอน 
ครั้งถัดไป 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา ม ี ไมม ี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

คุณธรรม จริยธรรม - บร รย ายพร อ มยกตั ว อ ย า ง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การ
ใช web board การขายของผาน
อินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงค
ไมสุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การ
ปองกันตนเอง  

- อภิปรายกลุม 
- กําหนดใหนกัศึกษาหาตวัอยางที่
เก่ียวของ 

- บทบาทสมมต ิ

/  การติดตามประเมินผลรายบุคคล
ทําไดยาก  การอภิปรายกลุม มัก
ไมไดความคิดเห็น เน่ืองจาก นศ 
ไมเตรียมมา 

ความรู 
 
 

- บรรยาย อภิปราย การทํางาน
กลุม การนําเสนอรายงาน  การ
วิ เ ค ร า ะ ห ก ร ณี ศึ ก ษ า  แ ล ะ
มอบหมายใหคนควาหาบทความ 
ขอมูลที่เก่ียวของ โดยนํามาสรุป
และนําเสนอ การศึกษาโดยใช
ปญหา และโครงงาน Problem 
base learning Student Center 
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

/   

ทักษะทางปญญา - อภิปรายกลุม 
- วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ใน
ปจจุบัน 

- การสะทอนแนวคิดจากการ
ประพฤติ 

  กรณีศึ กษาไม เนนทักษะทาง
ปญญาท่ีชัดเจน  ทําใหประเมินผล
ไดยาก 
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ประสิทธิผล ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา ม ี ไมม ี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

ทักษะความสมัพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะห
กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานรายกลุม และ
รายบุคคล เชน การคนควาความ
กาวล้ําของเทคโนโลยี การนํา
ตัวอยางการใชเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อาน
บทความที่เก่ียวของกับรายวิชา 

- การนําเสนอรายงาน 

/  หากจํานวนนักศึกษาในกลุมมาก
ไป อาจเกิดการไมกระจายการ
ทํางาน ทําใหมีความเหลื่อมล้ําใน
การทํางาน และสรางความไม
พอใจกับนักศึกษาในกลุม อาจทํา
ใหเกิดความสัมพันธท่ีไมดีนัก 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเอง จาก website ส่ือการ
สอน e-learning และทํารายงาน 
โดยเนนการนําตัวเลข หรือมี
สถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูล
ท่ีนาเชื่อถือ 

- นํ า เสนอโดย ใช รู ปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

/  การใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
ยังไมถูกตอง อาจตองใหอาจารย
ทางภาษาตรวจสอบ หรือจัดอบรม
เพิ่มเติมเวลาไมเพียงพอในการ
นําเสนอ 

4. ขอเสนอการดาํเนนิการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
คณะฯ อาจตองมีการลงทนุในการซ้ืออปุกรณ ฮารดแวร ตวัอยาง เพือ่ใหนักศึกษาไดศึกษา ทดลองใชอยาง

ใกลชิด จะทําใหเขาใจการทํางานจริงของอุปกรณมากขึ้น ควรจัดหา วิดิโอ สาธติวธิีการทํางานของซอฟตแวร
เพือ่ใหนักศึกษาเกิดแนวคดิในการประยุกตใชงาน 
 

หมวดที่ 3  สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                40      คน 
2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา       40      คน 

(จํานวนนักศกึษาที่สอบผานในรายวิชานี)้      
3  จํานวนนักศกึษาที่ถอน  (W)                                           0      คน 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดบัคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 5 12.5 
B+ 6 15 
B 6 15 
C+ 10 25 
C 10 25 

 D+ 3 7.5 
D 0 0 
F 0 0 

ไมสมบูรณ (I)   
ผาน (P,S)   

ตก (U)   

ถอน (W)   
 
5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี) 

ไมมี 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกาํหนดเวลาการประเมนิ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอย
กวาที่กําหนดไว 

- เนื่องจากมีการนําเสนอ และอภิปรายกลุม ที่อาจควบคุม
เวลาไดยาก 

- เนื่องจากมีการหยุดการเ รียนฉุกเฉิน เกินกวาท่ีคาดไว 
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมนิผลการเรียนรู   

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพุฤตกรรมของ
นักศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมวิชาชพี ไมสามารถ
กระทําไดทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของ
นักศึกษาแตละคน ไมเหมือนกัน 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประชุมกรรมการพจิารณาผลการเรียนรายวิชา มีการเสนอใหปรับคะแนนรายงานกลุมใหนอยลง 
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หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนนิการ 
1. ประเด็นดานทรพัยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรพัยากรประกอบการ
เรียนการสอน  (ถามี) 

ผลกระทบ 
 

ขาดอุปกรณ เคร่ืองมือที่ทันสมัย ตามเอกสาร ใหได
สัมผัส หรือทดลอง 

ทําใหนักศึกษาอาจไมเขาใจถองแท เน่ืองจากไดเห็นไดแต
จากภาพ หรือขอมูลบนอินเทอรเน็ต 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) 
 

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศกึษา 

ยากในการจัดนักศึกษาไปดูงาน ณ สถานท่ีที่มี
อุปกรณหรือซอฟตแวร เนื่องจากเวลาและคาใชจาย 

ทําใหนักศึกษาไมไดเห็นหรือทดลองใชงานซอฟตแวรจริง 

 
หมวดที่ 5 การประเมนิรายวิชา 

1. ผลการประเมนิรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 
เวลาในการนําเสนองานมีไมเพียงพอ จึงทําใหไมสามารถควบคุมเวลาการสอนใหอยูในเวลาท่ีกําหนดได 

1.2 ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 1.1 
อาจารยผูสอนเห็นวา ควรเพิ่มชัว่โมงการนําเสนอรายงานกลุมและรายบุคคลมากขึน้ 

2.  ผลการประเมนิรายวชิาโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิโดยวิธีอ่ืน 
ขอวพิากษที่สําคัญ จากการสอบถาม นักศึกษา พบวา การสอนที่มีการคนควาจากอินเทอรเน็ตนีดี้แลว ทํา

ใหไดรับความรูนอกหองเรียนและกาวทันเทคโนโลย ี
2.2 ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 2.1 
อาจารยผูสอนเห็นวา ยังคงใหมีการหาขอมูลที่ทันสมัยอยูเสมอ และใหมีการเสนอความคิดเห็นในหองเรียน 

หรือเชิญผูเชีย่วชาญดานอปุกรณมาสาธิตวธิีการใชงานอุปกรณที่เก่ียวของในวิชามากขึ้น 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศกึษา/      
ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนนิการ 
 

แบบฝกหัดมีนอย ตองการเห็นตัวอยางจริง เพิ่มแบบฝกหัด นําอุปกรณ หรือซอฟตแวรจริง มาให
นักศึกษาไดทดลอง 

2. การดําเนนิการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธิีการสอน  เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิดความตั้งใจ

เรียน เชิญวทิยากรภายนอกมานําเสนอ 

3. ขอเสนอแผนการปรบัปรุงสาํหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

เชิญอาจารยพิเศษมาใหความรูใหมๆ ดาน
เทคโนโลยี 

สัปดาหท่ี 3 ระหวางการสอน
หัวขอ ฮารดแวร และซอฟตแวร 

อาจารยผูสอน ติดตอ เลขา
หลักสูตร ประสานงาน 

ปรับรายงานใหเหมาะสมกับชวงเวลา กอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห อาจารยผูสอน 

4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
จัดใหนักศึกษาไดไปศึกษานอกสถานท่ี เชน บริษัท สถานประกอบการที่มีการใชงานระบบสารสนเทศ หรือ

มีอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในสภาพแวดลอมการใชงานจริง 
 
 
 
ลงช่ือ:              ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล และ อ.เอกพงษ  จึงเจริญสุขยิ่ง 
                         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
                           วันท่ี 30 เดือน ตลุาคม พ.ศ. .2553 


