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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร6 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร6พ้ืนฐาน 

 

หมวดท่ี 1 ขBอมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

รหัส   4123309n  ช่ือวิชา (ภาษาไทย)     การเขียนโปรแกรมภาษาวาจาสคริป 

  ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) JavaScript Programming 

2. รายวิชาท่ีตBองเรียนกMอนรายวิชาน้ี (ถBามี) 

ไมbมี 

3. อาจารยSผูBรับผิดชอบ อาจารยSผูBสอนและกลุMมเรียน (Section) 

อาจารย6สุวัฒน6 กลdวยทอง 

4. ภาคการศึกษา/ป]การศึกษาท่ีเป̂ดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ช้ันปhท่ี 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% 

ชี้แจงรายละเอียดแผนการสอน สร4างความเข4าใจเบื้องต4น

ในเนื้อหาวิชา แนะนำการจัดการเรียนรู4 และนำเข4าสูB

บทเรียนประวัต ิและภาษาจาวาสคริป 

3 3 - 

การประมวลผลของภาษาจาวาสคริป ประโยชนJในการใช4

งานภาษาจาวาสคริป เริ่มต4นการเขียนโปรแกรมด4วย

ภาษาจาวาสคริป 

6 6 - 

ทบทวนการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรJ รูปแบบ

คำสั่งภาษาจาวาสคริป การกำหนดตัวแปร ชนิดของ

ข4อมูล 

6 6 - 

ทดสอบการสร4างเว็บไซตJด4วยภาษาจาวาสคริป การ

ควบคุมการทำงานของหน4าเว็บด4วยภาษาจาวาสคริป 

6 6 - 

ศึกษา JavaScript Framework ทำความเข4าใจกับ 

Framework ที่มีอยูBปcจจุบัน การเลือกใช4งาน ภาษา 

JavaScript Framework 

6 6 - 

ศึกษาแนวคิดของการใช4 NodeJS ซึ่งเปfน JavaScript 

Framework ที่ได4รับความนิยมในปcจจุบัน ทดสอบเขียน

คำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมที่ต4องการ 

6 6 - 

ยกตัวอยBางโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช4แนวคิดการ

เขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริป และมอบหมายงาน

สำหรับนำความรู4เรื่องการพัฒนาโปรแกรมด4วยภาษาจา

วาสคริปไปพัฒนาเปfนโปรแกรมตามที่ต4องการ 

6 6 - 

นำเสนองานจากการนำความรู4เรื่องการเขียนโปรแกรม

ด4วยภาษาจาวาสคริป ไปพัฒนาเปfนโปรแกรม 

6 6 - 
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2. หัวขBอท่ีสอนไมMครอบคลุมตามแผน 
 

หัวข%อที่สอนไม?ครอบคลุมตามแผน  

(ถ%ามี) 

นัยสำคัญของหัวข%อที่สอนไม?ครอบคลุม

ตามแผน 
แนวทางชดเชย 

-ไมBม-ี -ไมBม-ี -ไมBม-ี 

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทำใหBเกิดผลการเรียนรูBตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 

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

ข%อเสนอแนะในการแก%ไข ม ี ไม?มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายและอธิบายถึงการที ่

บุคคลขาดคุณธรรมในการดำรงชีวิต การไมB

ตรงตBอเวลา การไมBรับผิดชอบ ตBอตนเองและ

สังคม  

- อธิบายถึงผลเสียของการลอก 

การบ4านกันพร4อมทั้งกำหนดบทลงโทษ 

- ให4นักศึกษาทำงานกลุBมเพื่อรับ 

ฟcงความคิดเห็นของผู4อื่น และแสดงความมี

น้ำใจในการชBวยเหลือซึ่งกนัและกัน 

✓  การติดตามประเมินผลรายบุคคล 

ทำได4ยาก จึงต4องใช4กิจกรรมรBวมด4วยการ

อภิปรายกลุBม และนำเสนองาน ปรากฏวBา

ได4ความคิดเห็น เนื่องจาก นักศึกษาได4

เตรียมและทำการบ4านมา เพื่อที่จะ

นำเสนองานและอภิปรายกลุBม 

ความรู4 -  บรรยาย สาธิต พร4อมยกตัวอยBางและ

แบBงกลุBมให4นักศึกษานำเสนอ 
✓   

ทักษะทางปcญญา -  บรรยาย ให4กรณีศึกษาที่เปfนปcญหาและให4- 

นักศึกษาวิเคราะหJแนวทางแก4ไขตามวิธีการที่

ได4ศึกษาไปโดยการแบBงการทำงานออกเปfน

กลุBม 

✓  นักศึกษาไมBคBอยเรียนรู4และแก4ปcญหาด4วย

ตัวเองเมื่อพบปcญหาต4องให4อาจารยJบอก

ทุกอยBาง ดังนั้นจึงให4นักศึกษาแก4ปcญหา

ด4วยตนเองกBอนถ4าพยายามแล4วทำไมBได4

จริงจึงให4การชBวยเหลือ 

ทักษะความสัมพันธJ 

ระหวBางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

-  กำหนดให4นักศึกษาทำงานเปfนกลุBมโดยฝoก

ปฏิบัติจริงในการวิเคราะหJและแก4ปcญหางาน 
✓ 

 

จำนวนนักศึกษาที่แบBงกลุBมไมBควรมี

จำนวนมากเกินไป เพราะอาจมีนักศึกษา

บางคนที่ไมBชBวยเหลือในการทำงานอะไร

เลยในกลุBม ทำให4อาจเกิดความไมBพอใจ

ของสมาชิกในกลุBมเกิดขึ้นได4 
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ทักษะการวิเคราะหJ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช4 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  กำหนดให4นักศึกษาทำงานเปfนกลุBมโดยฝoก

ปฏิบัติจริงในการในการวิเคราะหJและแก4ปcญหา

ระบบสารสนเทศและนำเสนอกรณีศึกษา 

พร4อมทั้งจัดสBงรายงาน 

✓ 

 

เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานคBอนข4าง

แตกตBางกัน ดังนั้นการเรียนการสอนจึง

คBอนข4างต4องยอมรับความแตกตBาง

ระหวBางบุคคลและนักศึกษามพีื้นฐาน

ด4านเทคโนโลยีสารสนเทศน4อย จึงต4อง

คBอนข4างเข4าใจนักศึกษา และให4เรียนรู4

และปฏิบัติกับสิ่งที่งBายๆ กBอน 

 

 

4. ขBอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

คณะฯ อาจตdองมีการลงทุนในการซ้ืออุปกรณ6 ฮาร6ดแวร6 ซอฟต6แวร6 ตัวอยbาง เพ่ือใหdนักศึกษาไดdศึกษา ทดลอง

ใชdอยbางใกลdชิดและเพียงพอตbอจำนวนนักศึกษาจะทำใหdเขdาใจการทำงานจริงของอุปกรณ6มากข้ึนเพ่ือใหdนักศึกษาเกิด

แนวคิดในการนำไปประยุกต6ใชdงานในชีวิตประจำวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มคอ.5 

 
4123309 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริป หน<า 5 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

 

1 จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                16 คน 

2 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูMเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา        16 คน 

3 จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                            - คน 

4    การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)   

 

ระดับคะแนน จำนวน คิดเปfนรBอยละ 

 A 2 12.50 

 B+ 2 12.50 

 B 11 68.75 

 C+ - - 

 C - - 

 D+ - - 

 D - - 

 E 1 6.25 

ไมbสมบูรณ6 (I) - - 

ผbาน (P,S) - - 

ตก (U) - - 

ถอน (W) - - 

รวม 16 100 
  

 

5. ปgจจัยท่ีทำใหBระดับคะแนนผิดปกติ (ถBามี) 

-ไมbมี- 
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6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวBในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดBานกำหนดเวลาการประเมิน 

 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ระยะเวลาท่ีใชdในแตbละหัวขdออาจมากหรือนdอยกวbาท่ี

กำหนดไวd 

- เน่ืองจากมีการนำเสนอ อภิปรายกลุbม และฝ�กปฏิบัติ  ท่ี

อาจทำใหdควบคุมเวลาไดdยาก 

- เน่ืองจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกวbาท่ีคาดไวd 
 
 

6.2 ความคลาดเคล่ือนดBานวิธีการประเมินผลการเรียนรูB 
 

คาวมคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผูdเรียนเก่ียวกับ

จริยธรรมวิชาชีพ ไมbสามารถกระทำไดdทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกทางพฤติกรรมและความคิด

เก่ียวกับความมีคุณธรรมของผูdเรียนแตbละคนน้ัน อาจไมb

เหมือนกัน 

 

 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1. แตbงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

2. ดำเนินการทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สbวนท่ี 2 

วิธีการวัดและประเมินผลกับการวัดและประเมินผลจริง 

3. ทวนสอบคะแนนและเกรดวbา วิธีการวัดและประเมินผล

สอดคลdองกันหรือไมb และใหdเกรดถูกตdองหรือไมb 

4. สุbมตรวจเน้ือหาท่ีอยูbในขdอสอบวbาตรงกับเน้ือหาท่ี

กำหนดไวdหรือไมb สอดคลdองกับเน้ือหาหรือไมb 

 

5. คณะกรรมการประชุมพิจารณาฯผลการเรียนรูdรbวมกับ 

ผูdรับผิดชอบรายวิชา 

ท่ีประชุมรับทราบตามขdอเสนอแนะ 
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หมวดท่ี 4 ปgญหาและผลกระทบตMอการดำเนินการ 

 

1. ประเด็นดBานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก 
 

ปgญหาในการใชBแหลMงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถBามี) 
ผลกระทบ 

ขาดอุปกรณ6เคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร6ท่ีทันสมัยเพ่ือ

สัมผัส หรือทดลองใชdงาน 

ทำใหdนักศึกษาอาจไมbเขdาใจถbองแทdเน่ืองจากไมbไดdใชdงานไดd

อยbางเต็มประสิทธิภาพ 
 

 

2. ประเด็นดBานการบริหารและองคSกร 
 

ปgญหาดBานการบริหารและองคSกร(ถBามี) ผลกระทบตMอผลการเรียนรูBของนักศึกษา 

การจัดนักศึกษาไปดูงาน ณ สถานท่ีท่ีมีอุปกรณ6หรือ 

ซอฟต6แวร6ยังไมbสามารถทำไดdมากนะ เน่ืองจากเวลา

และคbาใชdจbาย 

ทำใหdนักศึกษาไมbไดdเห็นอุปกรณ6ทางอิเล็กทรอนิกส6        หรือ

ทดลองใชdงานฮาร6ดแวร6ท่ีเก่ียวขdองกับคอมพิวเตอร6    และ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
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หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ขBอวิพากษSท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

หdองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6ยังขาดเคร่ืองคอมพิวเตอร6 อุปกรณ6 และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยท่ีเพียงพอตbอจำนวนผูdเรียน  

1.2 ความเห็นของอาจารยSผูBสอนตMอผลการประเมินตามขBอ 1.1 

อาจารย6ผูdสอนเห็นวbา ควรเพ่ิมเคร่ืองคอมพิวเตอร6 อุปกรณ6และเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ในหdองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6

ท่ีเพียงพอตbอจำนวนผูdเรียน 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ขBอวิพากษSท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ขdอวิพากษ6ท่ีสำคัญจากการสอบถามนักศึกษา พบวbา การสอนท่ีมีการใชdงานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร6จริงๆ ทำใหdไดd

เขdาใจถึงการทำงานจริงของโปรแกรม และสามารถแกdป�ญหาท่ีเกิดข้ึนจาการใชdงาน 

2.2 ความเห็นของอาจารยSผูBสอนตMอผลการประเมินตามขBอ 2.1 

อาจารย6ผูdสอนเห็นวbา การเรียนการสอนดdานปฏิบัติการควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร6มาใชdใหdเพียงพอตbอจำนวน

นักศึกษา 

 

 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

 

1. ความกBาวหนBาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังท่ีผMานมา 
 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/          

ป]การศึกษาท่ีผMานมา 
ผลการดำเนินการ 

-ไมbมี- -ไมbมี- 
 

2. การดำเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับวิธีการสอนเพ่ิมตัวอยbางและแบบฝ�กปฏิบัติใหdนักศึกษาไดdศึกษามากข้ึนจัดอภิปรายกลุbมยbอย เพ่ือกระตุdน

ใหdนักศึกษาเกิดความต้ังใจเรียน และไดdปฏิบัติจริงในหdองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6 
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3. ขBอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ป]การศึกษาตMอไป 
 

ขBอเสนอ กำหนดเวลาท่ีแลBวเสร็จ ผูBรับผิดชอบ 

เชิญอาจารย6พิเศษมา/วิทยากรใหdความรูdใหมb ๆ 

ดdานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สัปดาห6ท่ี 14 การออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซต6ในยุกต6ป�จจุบัน 

อาจารย6ผูdสอนติดตbอหลักสูตร

ประสานงาน 

 

4. ขBอเสนอแนะของอาจารยSผูBรับผิดชอบรายวิชา ตMออาจารยSผูBรับผิดชอบหลักสูตร 

จัดใหdนักศึกษาไดdไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เชbน บริษัท สถานประกอบการท่ีมีอุปกรณ6เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ใน

สภาพแวดลdอมการใชdงานจริง เพ่ือนำมาประยุกต6ใชdในการเรียนตbอไป 

 

ช่ืออาจารยSผูBรับผิดชอบรายวิชา อาจารย6สุวัฒน6  กลdวยทอง 

 

  ลงช่ือ  ___________________ 

   (อาจารย6สุวัฒน6  กลdวยทอง) 

    อาจารย6ผูdรับผิดชอบรายวิชา/ผูdรายงาน 

                       วันท่ี 27 พ.ย. 2563         

   

 

 


