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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร6 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร6พ้ืนฐาน 

 

หมวดท่ี 1 ขBอมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

รหัส   4123503n  ช่ือวิชา (ภาษาไทย)     การประมวลผลแบบกลุRมเมฆ 

   ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) Cloud Computing 

2. รายวิชาท่ีตBองเรียนกMอนรายวิชาน้ี (ถBามี) 

      ไมRมี 

3. อาจารยSผูBรับผิดชอบ อาจารยSผูBสอนและกลุMมเรียน (Section) 

      อาจารย6สุวัฒน6 กลbวยทอง 

      กลุRมเรียน 611224201 

4. ภาคการศึกษา/ป]การศึกษาท่ีเป̂ดสอนรายวิชา 

      ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ช้ันปfท่ี 3 

5. สถานท่ีเรียน  

      คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร6 
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หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวข%อ 
จน.ชม.

แผนการสอน 

จน.ชม.ที่ได%

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต?างจากแผน  

การสอนหากมีความแตกต?างเกิน 

25% 

ความรู(เกี่ยวกับการประมวลผลแบบกลุ6มเมฆ 6 6 - 

ความรู(พื้นฐานการสือ่สารข(อมูลและเครือข6าย

คอมพิวเตอรDในยุกตDปFจจุบัน 

6 6 - 

หลักการทำงานของการประมวลผลแบบกลุ6มเมฆ 

เครื่องมือที่ใช(ในการสร(างการประมวลผลแบบกลุ6มเมฆ 

6 6 - 

การจัดการทรัพยากรเพื่อแบ6งปFนการทำงานร6วมกัน

ระหว6างระบบที่มีความหลากหลาย 

6 6 - 

ศึกษาตัวอย6างการทำงานของระบบการทำงานแบบกลุ6ม

เมฆทีม่ีการเปQดให(ใช(งานจริงในปFจจุบัน เช6น Google 

Cloud, AWS, MS AZure 

6 6 - 

ทดสอบการตั้งค6าระบบการทำงานของ Cloud ทำการ

ออกแบบการทำงานร6วมกันระหว6าง Container การ

จัดสรรทรัพยากรเพื่อให(ระบบทำงานได(อย6างมี

ประสิทธิภาพ 

6 6 - 

กำหนดโจษให(นักศึกษาทดลองสร(างระบบ เพื่อให(เข(าใจ

ถึงหลักการทำงานของ Cloud ในปFจจุบันให(มากที่สุด 

และเสริมสร(างประสบการณDในการสร(างระบบการ

ประมวลผลแบบกลุ6มเมฆขึ้นมาใช(เอง 

6 6 - 

 

2. หัวขBอท่ีสอนไมMครอบคลุมตามแผน 
 

หัวข%อที่สอนไม?ครอบคลุมตามแผน  

(ถ%ามี) 

นัยสำคัญของหัวข%อที่สอนไม?ครอบคลุม

ตามแผน 
แนวทางชดเชย 

-ไม6ม-ี -ไม6ม-ี -ไม6ม-ี 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทำใหBเกิดผลการเรียนรูBตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 

ผลการเรียนรู% วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปOญหาของการใช%วิธีสอน (ถ%ามี) พร%อม

ข%อเสนอแนะในการแก%ไข ม ี ไม?มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายและอธิบายถึงการที ่

บุคคลขาดคุณธรรมในการดำรงชีวิต การไม6

ตรงต6อเวลา การไม6รับผิดชอบ ต6อตนเองและ

สังคม  

- อธิบายถึงผลเสียของการลอก 

การบ(านกันพร(อมทั้งกำหนดบทลงโทษ 

- ให(นักศึกษาทำงานกลุ6มเพื่อรับ 

ฟFงความคิดเห็นของผู(อื่น และแสดงความมี

น้ำใจในการช6วยเหลือซึ่งกนัและกัน 

✓  การติดตามประเมินผลรายบุคคล 

ทำได(ยาก จึงต(องใช(กิจกรรมร6วมด(วยการ

อภิปรายกลุ6ม และนำเสนองาน ปรากฏว6า

ได(ความคิดเห็น เนื่องจาก นักศึกษาได(

เตรียมและทำการบ(านมา เพื่อที่จะ

นำเสนองานและอภิปรายกลุ6ม 

ความรู( -  บรรยาย สาธิต พร(อมยกตัวอย6างและ

แบ6งกลุ6มให(นักศึกษานำเสนอ 
✓   

ทักษะทางปFญญา -  บรรยาย ให(กรณีศึกษาที่เปpนปFญหาและให(- 

นักศึกษาวิเคราะหDแนวทางแก(ไขตามวิธีการที่

ได(ศึกษาไปโดยการแบ6งการทำงานออกเปpน

กลุ6ม 

✓  นักศึกษาไม6ค6อยเรียนรู(และแก(ปFญหาด(วย

ตัวเองเมื่อพบปFญหาต(องให(อาจารยDบอก

ทุกอย6าง ดังนั้นจึงให(นักศึกษาแก(ปFญหา

ด(วยตนเองก6อนถ(าพยายามแล(วทำไม6ได(

จริงจึงให(การช6วยเหลือ 

ทักษะความสัมพันธD 

ระหว6างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

-  กำหนดให(นักศึกษาทำงานเปpนกลุ6มโดยฝrก

ปฏิบัติจริงในการวิเคราะหDและแก(ปFญหางาน 
✓ 

 

จำนวนนักศึกษาที่แบ6งกลุ6มไม6ควรมี

จำนวนมากเกินไป เพราะอาจมีนักศึกษา

บางคนที่ไม6ช6วยเหลือในการทำงานอะไร

เลยในกลุ6ม ทำให(อาจเกิดความไม6พอใจ

ของสมาชิกในกลุ6มเกิดขึ้นได( 

ทักษะการวิเคราะหD 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช( 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  กำหนดให(นักศึกษาทำงานเปpนกลุ6มโดยฝrก

ปฏิบัติจริงในการในการวิเคราะหDและแก(ปFญหา

ระบบสารสนเทศและนำเสนอกรณีศึกษา 

พร(อมทั้งจัดส6งรายงาน 

✓ 

 

เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานค6อนข(าง

แตกต6างกัน ดังนั้นการเรียนการสอนจึง

ค6อนข(างต(องยอมรับความแตกต6าง

ระหว6างบุคคลและนักศึกษามพีื้นฐาน

ด(านเทคโนโลยีสารสนเทศน(อย จึงต(อง

ค6อนข(างเข(าใจนักศึกษา และให(เรียนรู(

และปฏิบัติกับสิ่งที่ง6ายๆ ก6อน 
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4. ขBอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

คณะฯ อาจตbองมีการลงทุนในการซื้ออุปกรณ6 ฮาร6ดแวร6 ซอฟต6แวร6 ตัวอยRาง เพ่ือใหbนักศึกษาไดbศึกษา ทดลอง

ใชbอยRางใกลbชิด และเพียงพอตRอจำนวนนักศึกษา จะทำใหbเขbาใจการทำงานจริงของอุปกรณ6มากขึ้น เพื่อใหbนักศึกษา

เกิดแนวคิดในการนำไปประยุกต6ใชbงานในชีวิตประจำวัน 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

 

1 จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                16 คน 

2 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูMเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา        16 คน 

3 จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                            - คน 

4    การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)   

 

ระดับคะแนน จำนวน คิดเปfนรBอยละ 

 A 4 25.00 

 B+ 8 50.00 

 B 3 18.75 

 C+ - - 

 C - - 

 D+ - - 

 D 1 6.25 

 E - - 

ไมRสมบูรณ6 (I) - - 

ผRาน (P,S) - - 

ตก (U) - - 

ถอน (W) - - 

รวม 16 100 
  

5. ปgจจัยท่ีทำใหBระดับคะแนนผิดปกติ (ถBามี) 

-ไมRมี- 
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6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวBในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดBานกำหนดเวลาการประเมิน 

 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ระยะเวลาท่ีใชbในแตRละหัวขbออาจมากหรือนbอยกวRาท่ี

กำหนดไวb 

- เน่ืองจากมีการนำเสนอ อภิปรายกลุRม และฝ�กปฏิบัติ  

ท่ีอาจทำใหbควบคุมเวลาไดbยาก 

- เน่ืองจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกวRาท่ีคาดไวb 
 
 

 

6.2 ความคลาดเคล่ือนดBานวิธีการประเมินผลการเรียนรูB 
 

คาวมคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผูbเรียนเก่ียวกับ

จริยธรรมวิชาชีพ ไมRสามารถกระทำไดbทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกทางพฤติกรรมและ

ความคิดเก่ียวกับความมีคุณธรรมของผูbเรียนแตRละคน

น้ัน อาจไมRเหมือนกัน 

 

 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1. แตRงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

2. ดำเนินการทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สRวนท่ี 2 

วิธีการวัดและประเมินผลกับการวัดและประเมินผลจริง 

3. ทวนสอบคะแนนและเกรดวRา วิธีการวัดและประเมินผล

สอดคลbองกันหรือไมR และใหbเกรดถูกตbองหรือไมR 

4. สุRมตรวจเน้ือหาท่ีอยูRในขbอสอบวRาตรงกับเน้ือหาท่ี

กำหนดไวbหรือไมR สอดคลbองกับเน้ือหาหรือไมR 

5. คณะกรรมการประชุมพิจารณาฯผลการเรียนรูbรRวมกับ

ผูbรับผิดชอบรายวิชา 

ท่ีประชุมรับทราบตามขbอเสนอแนะ 
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หมวดท่ี 4 ปgญหาและผลกระทบตMอการดำเนินการ 

 

1. ประเด็นดBานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก 
 

ปgญหาในการใชBแหลMงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถBามี) 
ผลกระทบ 

ขาดอุปกรณ6 เคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร6ท่ีทันสมัยเพ่ือ

สัมผัส หรือทดลองใชbงาน 

ทำใหbนักศึกษาอาจไมRเขbาใจถRองแทb เน่ืองจากไมRไดbใชbงานไดb

อยRางเต็มประสิทธิภาพ 
 

 

2. ประเด็นดBานการบริหารและองคSกร 
 

ปgญหาดBานการบริหารและองคSกร(ถBามี) ผลกระทบตMอผลการเรียนรูBของนักศึกษา 

  

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ขBอวิพากษSท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

หbองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6ยังขาดเคร่ืองคอมพิวเตอร6 อุปกรณ6 และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยท่ีเพียงพอตRอจำนวนผูbเรียน  

1.2 ความเห็นของอาจารยSผูBสอนตMอผลการประเมินตามขBอ 1.1 

อาจารย6ผูbสอนเห็นวRา ควรเพ่ิมเคร่ืองคอมพิวเตอร6 อุปกรณ6และเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ในหbองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6

ท่ีเพียงพอตRอจำนวนผูbเรียน 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ขBอวิพากษSท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ขbอวิพากษ6ท่ีสำคัญจากการสอบถามนักศึกษา พบวRา การสอนท่ีมีการใชbงานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร6จริงๆ ทำใหbไดb

เขbาใจถึงการทำงานจริงของโปรแกรม และสามารถแกbป�ญหาท่ีเกิดข้ึนจาการใชbงาน 

2.2 ความเห็นของอาจารยSผูBสอนตMอผลการประเมินตามขBอ 2.1 

อาจารย6ผูbสอนเห็นวRา การเรียนการสอนดbานปฏิบัติการควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร6มาใชbใหbเพียงพอตRอจำนวน

นักศึกษา 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

 

1. ความกBาวหนBาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังท่ีผMานมา 
 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/          

ป]การศึกษาท่ีผMานมา 
ผลการดำเนินการ 

-ไมRมี- -ไมRมี- 
 

2. การดำเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับวิธีการสอนเพ่ิมตัวอยRางและแบบฝ�กปฏิบัติใหbนักศึกษาไดbศึกษามากข้ึนจัดอภิปรายกลุRมยRอย เพ่ือกระตุbน

ใหbนักศึกษาเกิดความต้ังใจเรียน และไดbปฏิบัติจริงในหbองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6 

3. ขBอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ป]การศึกษาตMอไป 
 

ขBอเสนอ กำหนดเวลาท่ีแลBวเสร็จ ผูBรับผิดชอบ 

เชิญอาจารย6พิเศษมา/วิทยากรใหbความรูbใหมR ๆ 

ดbานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สัปดาห6ท่ี 14 การออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซต6ในยุกต6ป�จจุบัน 

อาจารย6ผูbสอนติดตRอหลักสูตร

ประสานงาน 

4. ขBอเสนอแนะของอาจารยSผูBรับผิดชอบรายวิชา ตMออาจารยSผูBรับผิดชอบหลักสูตร 

จัดใหbนักศึกษาไดbไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เชRน บริษัท สถานประกอบการท่ีมีอุปกรณ6 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน

สภาพแวดลbอมการใชbงานจริง เพ่ือนำมาประยุกต6ใชbในการเรียนตRอไป 

 

ช่ืออาจารยSผูBรับผิดชอบรายวิชา อาจารย6สุวัฒน6  กลbวยทอง 

 

  ลงช่ือ  ___________________ 

   (อาจารย6สุวัฒน6  กลbวยทอง) 

          อาจารย6ผูbรับผิดชอบรายวิชา/ผูbรายงาน 

                            วันท่ี 27 พ.ย. 2563          

 

 

 


