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สารบัญ 
 
หมวด           หน้า 

 
หมวด 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 3 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
5. สถานท่ีเรียน 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 3 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
2. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุใน 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 7 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
5. ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
6. ความคลาเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 8 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 9 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 9 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ 
      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 
2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
      ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 4000111  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์อาจารย์และกลุ่มเรียน (section) 
     อาจารย์บรรพต  พิจิตรกําเนิด 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    สําหรับนักศึกษาปกติ ปริญญาตรี  ตอนเรียน I1 ชั้นปีท่ี 1  ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2556 
5. สถานที่เรียน 
    อาคาร 11 ห้อง 11509  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
บทท่ี 1 ความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
- ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
- ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
วิวัฒนาการและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6 6 - 

บทท่ี 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     
- ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
- ลักษณะเด่นของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ประเภทของคอมพิวเตอร์ 

3 3 - 



มคอ. 5 

 4 

หัวข้อ 
จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
-หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
- องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
บทท่ี 3 เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
-เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร        
- องค์ประกอบพ้ืนฐานของเครือข่าย 
-ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

3 3 - 

บทท่ี 4 อินเทอร์เน็ต 
- ประวัติและความเป็นมาของ
อินเทอร์เน็ต 
- ระบบโครงสร้างของอินเทอร์เน็ต 
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
- หลักการทํางานของอินเทอร์เน็ต 
- บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 

3 3 - 

บทท่ี 5 ฐานข้อมูลกับการสืบค้น 
- ความหมายของฐานข้อมูล 
- องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
-การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ 
-เทคนิคการสืบค้น      

6 6 - 

บทท่ี 6 การจัดการสารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศ  
- ความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
- การจัดโครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ 
- ประเภทของปัญหาขององค์กร 
- ระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
- ส่วนประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

3 3 - 

บทท่ี 7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการความรู้ 
- ความหมายของความรู้และการ
จัดการความรู้ 

3 3 - 
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หัวข้อ 
จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
- ประเภทของความรู้ 
- การจัดการความรู้ 
- กระบวนการจัดการความรู้ 
- ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
บทท่ี 8 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
-กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศไทย 
-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 
- ก าร ใช้ เ ว็ บ ไซ ต์ ท่ี อยู่ ภ าย ใ ต้ กา ร
ดําเนินงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

6 6 - 

บทที 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ 
- รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ - พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Industry) 
-การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Education) 
-สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) 
-การประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างฉลาด 

6 6  

บทท่ี 10 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต 
- ความหมายของนวัตกรรม 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในอนาคต 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 3  
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หัวข้อ 
จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
กับการศึกษาในอนาคต 
- อนาคตกับการทํางานและการใช้ข้อมูล
ข่าวสาร 
 
2. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยสําคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1) การจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
2) การบรรยาย อภิปราย 
เก่ียวกับกฎหมาย พรบ.
คอมพิวเตอร์ พร้อมยกตัวอย่าง
ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม 
3) กิจกรรมกลุ่มผ่านเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ Facebook 
ประจํารายวิชา โดยให้นักศึกษา
ตระหนักถึงมารยาทการใช้งาน
เทคโนโลยีการส่ือสารทาง
ออนไลน์ 

� 
 
 ปัญหา  

1. นักศึกษาจํานวนหนึ่ง คัดลอกงาน
จากเว็บไซต์มาส่งงาน ซ่ึงน่าจะไม่ได้มี
การอ่านทวนก่อนท่ีจะนําเสนอ 
2. นักศึกษาไม่ปิดเครื่องมือสื่อสารใน
ห้องเรียน 
วิธีแก้ไข  
1. ผู้สอนตักเตือนและแจ้งให้ทราบถึงผล
ท่ีจะได้รับจากการคัดลอกงานของผู้อ่ืน
ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 
2. ผู้สอนตักเตือนและบอกให้ทราบถึง
มารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความรู้ 
 

1)  บรรยายประกอบ 
2) ใช้กระบวนการกลุ่มอภิปราย 
และทบทวนความรู้ สิ่งท่ีได้รับ 
3)  ค้นคว้าเพ่ิมเติมโดยการ
สืบค้นด้วยการใช้เทคนิคการ
สืบค้นข้ันสูง สืบค้นวิดีโอ
ออนไลน์ YouTube 
4)  ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาท่ีนักศึกษาเรียน 
 

�  
 

ปัญหา  
นักศึกษามีการรับรู้ และการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศประจําวันค่อนข้าง
น้อย เห็นไ ด้จากผู้ สอนยกตัวอย่ า ง 
นักศึกษาจะบอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มา
ก่อน 
วิธีแก้ไข 
ผู้สอนหาตัวอย่างท้ังท่ีเป็นของจริง (ถ้า
มี) หรือภาพประกอบซ่ึงหาได้จากระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

ทักษะทาง
ปัญญา 
 

1) ให้นักศึกษานําเสนอการใช้ไอ
ทีในชีวิตประจําวัน แล้วนําเสนอ
ในรูปแบบ Clip video 

�  
 ไม่มี 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

1) ใช้กระบวนการทํางานกลุ่ม 
 
 

 

� 
 
 ปัญหา 

- นักศึกษาบางคนไม่มาเรียน ทําให้การ
ทํางานกลุ่มมีปัญหาเล็กน้อย  
วิธีแก้ไข 
- ผู้สอนได้แนะนําให้นักศึกษาทําหน้าท่ี
ตนเองให้สมบูรณ์ และช่วยเหลือเพื่อน
หากมีปัญหา 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การส่ือสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1) บรรยายประกอบ 
2) ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศเพ่ิมเติมผ่านทาง
เว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาของนักศึกษา 
3) ฝึกปฏิบัติการถ่ายวิดีทัศน์ 
และการตัดต่อ Clip video 

�  ไม่มีปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 
- ผู้สอนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Facebook สร้างกลุ่มเพ่ือใช้
ติดต่อสื่อสารภายในตอนเรียนท่ีสอน ซ่ึง
ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

 
4. ข้อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

- ผู้สอนควรเสริมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ดํารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมให้มากข้ึน  
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
    53 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 
   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านในรายวิชานี้) 
    44 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 
    0 คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
A 2 3.78 
B+ 2 3.78 
B 19 35.91 
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ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
C+ 12 22.68 
C 7 13.23 

D+ 0 0.00 
D 2 3.78 
F 0 0.00 

ไม่สมบูรณ์ (I, M) 9 17.01 
ผ่าน (P,S) 0 0.00 
ตก (U) 0 0.00 

ถอน (W) 0 0.00 
 
5. ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไม่มี ไม่มี 

           6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- การส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงต่อเวลา  
 
 
- การไม่มาเรียน 

- นักศึกษาจํานวนหนึ่งไม่ให้ความสนใจในการส่งงาน 
ทําให้การส่งงานไม่ครบ และไม่ตรงตามเวลาท่ี
อาจารย์กําหนด 
- นักศึกษาจํานวนหนึ่งท่ีไม่มาเรียนต้ังแต่ชั่วโมงแรก 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ผู้สอนใช้การทบทวนเนื้อหาก่อนเรียน ในเรื่องท่ีเรียน
ผ่านไปของสัปดาห์ท่ีแล้ว  

ผู้เรียนร่วมสนทนาและอภิปรายถึงความรู้ท่ีได้เรียน
ไปแล้วได้เฉพาะคนท่ีตั้งใจ 

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ไม่มี ไม่มี 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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ไม่มี ไม่มี 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
          - 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
         - 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
    2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
           - 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
          - 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ผลการดําเนินการ 

- ควรให้นักศึกษาได้นําเสนอความคิด และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้มากข้ึน  
- ควรฝึกทักษะการใช้งาน MS word ในการนําเสนอ
งานให้มากข้ึน 

- ฝึกให้นึกศึกษานําเสนอข่าวไอที และแสดงความ
คิดเห็นต่อข่าวดังกล่าว 
- นักศึกษาทํางานโดยใช้โปรแกรม MS word เพ่ือ
เป็นการฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว 

 
2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

- ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง และกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากข้ึน จัดอภิปรายกลุ่มย่อย
กระตุ้นให้เกิดความต้ังใจเรียน เพ่ิมคะแนนจิตพิสัย ทางด้านการมีจิตสาธารณะ จิตใจรักการบริการเพ่ือจะ
เป็นผู้ให้บริการสารสนเทศท่ีดีได้ และเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย (ให้ความรู้ประสบการณ์) เสริม 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- สําหรับนักศึกษาปกติ ผู้สอนควร
อธิบายการทํางานในแต่ละ
ข้ันตอนอย่างละเอียด จะช่วยให้
นักศึกษาทํางานได้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์มากข้ึน  

ภาคการเรียนถัดไป 
 

- อาจารย์ผู้สอน 
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- สําหรับเนื้อหารายวิชา ควรปรับ
ให้มีความทันสมัย  
 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 - 
 
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน) 

(1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมท่ีควรส่งเสริม พฤติกรรมท่ีควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การให้ความช่วยเหลือกับผู้อ่ืน
ท้ังในชั้นเรียนและบุคคลท่ัวไป  

- มารยาทในการแสดงออก การ
เก็บขยะท่ีวางอยู่ในชั้นเรียน และ
การปิดไฟและเก็บเก้าอ้ีในชั้นเรียน 
รวมถึงการใช้โทรศัพท์ในชั้นเรียน 

- อาจารย์ต้องให้คําชี้แนะเก่ียวกับ
ความมีคุณธรรม ในแง่ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อ่ืนด้วยความเมตตา และ
มารยาทในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
(2) ด้านความรู้ 

พฤติกรรมท่ีควรส่งเสริม พฤติกรรมท่ีควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
- การติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สมํ่าเสมอ 
 
 

- นักศึกษาบางคนไม่สนใจติดตาม
ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- อาจารย์ควรมอบหมายงานท่ี
เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิม 
อาทิ การอ่านข่าวไอที จาก
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต 
รายการโทรทัศน์เก่ียวกับไอที 

 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 

พฤติกรรมท่ีควรส่งเสริม พฤติกรรมท่ีควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับไอที 

- การหาข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง
โดยไม่ไตร่ตรองว่าเป็นท่ีควรนํามา
ประกอบการทํารายงานหรือไม่ 

- อาจารย์ฝึกให้นักศึกษาได้คิด 
วิเคราะห์ กับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
อย่างสมํ่าเสมอ 

 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมท่ีควรส่งเสริม พฤติกรรมท่ีควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
- การร่วมมือทํางานกับคนอ่ืน ๆ 
หรือการทํางานกลุ่ม 
 
 

- การเป็นสมาชิกในกลุ่ม แต่ไม่
ช่วยเพ่ือนทํางาน 

- อาจารย์ควรมอบหมายงานให้
นักศึกษาทํางานกลุ่ม และมีการ
ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะ 



มคอ. 5 

 11

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฤติกรรมท่ีควรส่งเสริม พฤติกรรมท่ีควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่มี ไม่มี 

 
 

ชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา:............. อาจารย์บรรพต พิจิตรกําเนิด .................................................... 
 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน......... 25 มิถุนายน 2557.......... 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน................................................... 
 


