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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร6 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร6พ้ืนฐาน 

 

หมวดท่ี 1 ขBอมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

รหัส   4123712n  ช่ือวิชา (ภาษาไทย)     การเขียนโปรแกรมประยุกต6อินเทอร6เน็ตในทุกส่ิง 

   ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) Internet of Thing Applications  

2. รายวิชาท่ีตBองเรียนกMอนรายวิชาน้ี (ถBามี) 

      ไมeมี 

3. อาจารยSผูBรับผิดชอบ อาจารยSผูBสอนและกลุMมเรียน (Section) 

      อาจารย6สุวัฒน6 กลhวยทอง 

      กลุeมเรียน 611224201 

4. ภาคการศึกษา/ป]การศึกษาท่ีเป̂ดสอนรายวิชา 

      ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ช้ันปmท่ี 3 

5. สถานท่ีเรียน  

      คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มคอ.5 

 
4132303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ หน7า 2 
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวข%อ 
จน.ชม.

แผนการสอน 

จน.ชม.ที่ได%

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต?างจากแผน  

การสอนหากมีความแตกต?างเกิน 

25% 

ความรู(เกี่ยวกับอินเทอร4เน็ต 

ประวัติความเป9นมาของอินเทอร4เน็ตและอินทราเน็ต 

6 6 - 

IoT เบ้ืองตhน การเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ6สำหรับ

การเขียนโปรแกรม 

6 6 - 

ทดสอบการเขียนโปรแกรมอeานคeาจากอุปกรณ6 

IoT เพ่ือทำความเขhาใจการทำงานของอุปกรณ6ตeาง 

ๆ 

6 6 - 

เขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมอุปกรณ6 ใหhอุปกรณ6

ทำงานตามท่ีตhองการ 

6 6 - 

ออกแบบการทำงานของอุปกรณ6 IoT การส่ือสาร

กันระหวeางอุปกรณ6 IoT รวมถึงการรับสeงขhอมูล

ของอุปกรณ6 

6 6 - 

ศึกษาการจัดการข(อมูลที่ได(จากการอFานคFาจากอุปกรณ4 

การสFงข(อมูลแจ(งเตือน การจัดเก็บข(อมูล และการจัดการ

ข(อมูล 

6 6 - 

ศึกษากรณีตัวอยFางและนำความรู(ที่ได(ไปทดลองเพื่อสร(าง

แนวทางการพัฒนาระบบงาน IoT ด(วยต(นเอง 

6 6 - 

 

2. หัวขBอท่ีสอนไมMครอบคลุมตามแผน 
 

หัวข%อที่สอนไม?ครอบคลุมตามแผน  

(ถ%ามี) 

นัยสำคัญของหัวข%อที่สอนไม?ครอบคลุม

ตามแผน 
แนวทางชดเชย 

-ไมFม-ี -ไมFม-ี -ไมFม-ี 
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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 การไมF

ตรงตFอเวลา การไมFรับผิดชอบ ตFอตนเองและ

สังคม  

- อธิบายถึงผลเสียของการลอก 

การบ(านกันพร(อมทั้งกำหนดบทลงโทษ 

- ให(นักศึกษาทำงานกลุFมเพื่อรับ 

ฟZงความคิดเห็นของผู(อื่น และแสดงความมี

น้ำใจในการชFวยเหลือซึ่งกนัและกัน 

✓  การติดตามประเมินผลรายบุคคล 

ทำได(ยาก จึงต(องใช(กิจกรรมรFวมด(วยการ

อภิปรายกลุFม และนำเสนองาน ปรากฏวFา

ได(ความคิดเห็น เนื่องจาก นักศึกษาได(

เตรียมและทำการบ(านมา เพื่อที่จะ

นำเสนองานและอภิปรายกลุFม 

ความรู( -  บรรยาย สาธิต พร(อมยกตัวอยFางและ

แบFงกลุFมให(นักศึกษานำเสนอ 
✓   

ทักษะทางปZญญา -  บรรยาย ให(กรณีศึกษาที่เป9นปZญหาและให(- 

นักศึกษาวิเคราะห4แนวทางแก(ไขตามวิธีการที่

ได(ศึกษาไปโดยการแบFงการทำงานออกเป9น

กลุFม 

✓  นักศึกษาไมFคFอยเรียนรู(และแก(ปZญหาด(วย

ตัวเองเมื่อพบปZญหาต(องให(อาจารย4บอก

ทุกอยFาง ดังนั้นจึงให(นักศึกษาแก(ปZญหา

ด(วยตนเองกFอนถ(าพยายามแล(วทำไมFได(

จริงจึงให(การชFวยเหลือ 

ทักษะความสัมพันธ4 

ระหวFางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

-  กำหนดให(นักศึกษาทำงานเป9นกลุFมโดยฝ`ก

ปฏิบัติจริงในการวิเคราะห4และแก(ปZญหางาน 
✓ 

 

จำนวนนักศึกษาที่แบFงกลุFมไมFควรมี

จำนวนมากเกินไป เพราะอาจมีนักศึกษา

บางคนที่ไมFชFวยเหลือในการทำงานอะไร

เลยในกลุFม ทำให(อาจเกิดความไมFพอใจ

ของสมาชิกในกลุFมเกิดขึ้นได( 

ทักษะการวิเคราะห4 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช( 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  กำหนดให(นักศึกษาทำงานเป9นกลุFมโดยฝ`ก

ปฏิบัติจริงในการในการวิเคราะห4และแก(ปZญหา

ระบบสารสนเทศและนำเสนอกรณีศึกษา 

พร(อมทั้งจัดสFงรายงาน 

✓ 

 

เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานคFอนข(าง

แตกตFางกัน ดังนั้นการเรียนการสอนจึง

คFอนข(างต(องยอมรับความแตกตFาง

ระหวFางบุคคลและนักศึกษามพีื้นฐาน

ด(านเทคโนโลยีสารสนเทศน(อย จึงต(อง

คFอนข(างเข(าใจนักศึกษา และให(เรียนรู(

และปฏิบัติกับสิ่งที่งFายๆ กFอน 
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4. ขBอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

คณะฯ อาจตhองมีการลงทุนในการซื้ออุปกรณ6 ฮาร6ดแวร6 ซอฟต6แวร6 ตัวอยeาง เพ่ือใหhนักศึกษาไดhศึกษา ทดลอง

ใชhอยeางใกลhชิด และเพียงพอตeอจำนวนนักศึกษา จะทำใหhเขhาใจการทำงานจริงของอุปกรณ6มากขึ้น เพื่อใหhนักศึกษา

เกิดแนวคิดในการนำไปประยุกต6ใชhงานในชีวิตประจำวัน 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

 

1 จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                15 คน 

2 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูMเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา        15 คน 

3 จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                            - คน 

4    การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)   

 

ระดับคะแนน จำนวน คิดเปfนรBอยละ 

 A 2 13.33 

 B+ 1 6.66 

 B 11 73.33 

 C+ - - 

 C - - 

 D+ - - 

 D - - 

 E 1 6.66 

ไมeสมบูรณ6 (I) - - 

ผeาน (P,S) - - 

ตก (U) - - 

ถอน (W) - - 

รวม 15 100 
  

5. ปgจจัยท่ีทำใหBระดับคะแนนผิดปกติ (ถBามี) 

-ไมeมี- 
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6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวBในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดBานกำหนดเวลาการประเมิน 

 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ระยะเวลาท่ีใชhในแตeละหัวขhออาจมากหรือนhอยกวeาท่ี

กำหนดไวh 

- เน่ืองจากมีการนำเสนอ อภิปรายกลุeม และฝ�กปฏิบัติ  

ท่ีอาจทำใหhควบคุมเวลาไดhยาก 

- เน่ืองจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกวeาท่ีคาดไวh 
 
 

 

6.2 ความคลาดเคล่ือนดBานวิธีการประเมินผลการเรียนรูB 
 

คาวมคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผูhเรียนเก่ียวกับ

จริยธรรมวิชาชีพ ไมeสามารถกระทำไดhทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกทางพฤติกรรมและ

ความคิดเก่ียวกับความมีคุณธรรมของผูhเรียนแตeละคน

น้ัน อาจไมeเหมือนกัน 

 

 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1. แตeงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

2. ดำเนินการทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สeวนท่ี 2 

วิธีการวัดและประเมินผลกับการวัดและประเมินผลจริง 

3. ทวนสอบคะแนนและเกรดวeา วิธีการวัดและประเมินผล

สอดคลhองกันหรือไมe และใหhเกรดถูกตhองหรือไมe 

4. สุeมตรวจเน้ือหาท่ีอยูeในขhอสอบวeาตรงกับเน้ือหาท่ี

กำหนดไวhหรือไมe สอดคลhองกับเน้ือหาหรือไมe 

5. คณะกรรมการประชุมพิจารณาฯผลการเรียนรูhรeวมกับ

ผูhรับผิดชอบรายวิชา 

ท่ีประชุมรับทราบตามขhอเสนอแนะ 
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หมวดท่ี 4 ปgญหาและผลกระทบตMอการดำเนินการ 

 

1. ประเด็นดBานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก 
 

ปgญหาในการใชBแหลMงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถBามี) 
ผลกระทบ 

ขาดอุปกรณ6 เคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร6ท่ีทันสมัยเพ่ือ

สัมผัส หรือทดลองใชhงาน 

ทำใหhนักศึกษาอาจไมeเขhาใจถeองแทh เน่ืองจากไมeไดhใชhงานไดh

อยeางเต็มประสิทธิภาพ 
 

 

2. ประเด็นดBานการบริหารและองคSกร 
 

ปgญหาดBานการบริหารและองคSกร(ถBามี) ผลกระทบตMอผลการเรียนรูBของนักศึกษา 

  

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ขBอวิพากษSท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

หhองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6ยังขาดเคร่ืองคอมพิวเตอร6 อุปกรณ6 และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยท่ีเพียงพอตeอจำนวนผูhเรียน  

1.2 ความเห็นของอาจารยSผูBสอนตMอผลการประเมินตามขBอ 1.1 

อาจารย6ผูhสอนเห็นวeา ควรเพ่ิมเคร่ืองคอมพิวเตอร6 อุปกรณ6และเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ในหhองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6

ท่ีเพียงพอตeอจำนวนผูhเรียน 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ขBอวิพากษSท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ขhอวิพากษ6ท่ีสำคัญจากการสอบถามนักศึกษา พบวeา การสอนท่ีมีการใชhงานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร6จริงๆ ทำใหhไดh

เขhาใจถึงการทำงานจริงของโปรแกรม และสามารถแกhป�ญหาท่ีเกิดข้ึนจาการใชhงาน 

2.2 ความเห็นของอาจารยSผูBสอนตMอผลการประเมินตามขBอ 2.1 

อาจารย6ผูhสอนเห็นวeา การเรียนการสอนดhานปฏิบัติการควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร6มาใชhใหhเพียงพอตeอจำนวน

นักศึกษา 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

 

1. ความกBาวหนBาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังท่ีผMานมา 
 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/          

ป]การศึกษาท่ีผMานมา 
ผลการดำเนินการ 

-ไมeมี- -ไมeมี- 
 

2. การดำเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับวิธีการสอนเพ่ิมตัวอยeางและแบบฝ�กปฏิบัติใหhนักศึกษาไดhศึกษามากข้ึนจัดอภิปรายกลุeมยeอย เพ่ือกระตุhน

ใหhนักศึกษาเกิดความต้ังใจเรียน และไดhปฏิบัติจริงในหhองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6 

3. ขBอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ป]การศึกษาตMอไป 
 

ขBอเสนอ กำหนดเวลาท่ีแลBวเสร็จ ผูBรับผิดชอบ 

เชิญอาจารย6พิเศษมา/วิทยากรใหhความรูhใหมe ๆ 

ดhานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สัปดาห6ท่ี 14 การออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซต6ในยุกต6ป�จจุบัน 

อาจารย6ผูhสอนติดตeอหลักสูตร

ประสานงาน 

4. ขBอเสนอแนะของอาจารยSผูBรับผิดชอบรายวิชา ตMออาจารยSผูBรับผิดชอบหลักสูตร 

จัดใหhนักศึกษาไดhไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เชeน บริษัท สถานประกอบการท่ีมีอุปกรณ6 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน

สภาพแวดลhอมการใชhงานจริง เพ่ือนำมาประยุกต6ใชhในการเรียนตeอไป 

 

ช่ืออาจารยSผูBรับผิดชอบรายวิชา อาจารย6สุวัฒน6  กลhวยทอง 

 

  ลงช่ือ  ___________________ 

   (อาจารย6สุวัฒน6  กลhวยทอง) 

          อาจารย6ผูhรับผิดชอบรายวิชา/ผูhรายงาน 

                            วันท่ี 27 พ.ย. 2563          

 

 

 


