
 

มคอ.5 

 
4132303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ หน7า 1 
 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร6 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร6พ้ืนฐาน 

 

หมวดท่ี 1 ขBอมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

รหัส   4122311o  ช่ือวิชา (ภาษาไทย)     การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

   ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) Web Programming 

2. รายวิชาท่ีตBองเรียนกMอนรายวิชาน้ี (ถBามี) 

      ไม̂มี 

3. อาจารยSผูBรับผิดชอบ อาจารยSผูBสอนและกลุMมเรียน (Section) 

      อาจารย6สุวัฒน6 กลaวยทอง 

      กลุ̂มเรียน 621224201 

4. ภาคการศึกษา/ป]การศึกษาท่ีเป̂ดสอนรายวิชา 

      ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ช้ันปfท่ี 2 

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(เกี่ยวกับอินเทอร4เน็ต 

ประวัติความเป9นมาของอินเทอร4เน็ตและอินทราเน็ต 

6 6 - 

มาตรฐานเว็บไซต4 (Web Standards) 

W3C การลงรหัส HTML ตามหลัก Web Standards 

6 6 - 

เริ่มต(นกับ HTML และ XHTML แนะนำภาษา HTML 

และ XHTML โครงสร(างภาษา กฏพื้นฐาน 

6 6 - 

รู(จักกับสไตล4ชีทเบื้องต(น ทำความรู(จักกับสไตล4ชีท 

ความสามารถของสไตล4ชีท การกำหนดสไตล4ชีท 

6 6 - 

CSS กับการจัดองค4ประกอบของหน(าเว็บ CSS Box 

Model, CSS Border, CSS Outline, CSS Margin 

6 6 - 

CSS กับการกำหนดรูปแบบ (CSS Selectors) 

การจัดรูปแบบด(วย CSS, การตกแตnง Backgroundsม 

การตกแตnงข(อความด(วย CSS 

6 6 - 

การตกแตnงรูปแบบข(อความเชื่อมโยงด(วย CSS, การ

ตกแตnงตารางด(วย CSS 

6 6 - 

 

2. หัวขBอท่ีสอนไมMครอบคลุมตามแผน 
 

หัวข%อที่สอนไม?ครอบคลุมตามแผน  

(ถ%ามี) 

นัยสำคัญของหัวข%อที่สอนไม?ครอบคลุม

ตามแผน 
แนวทางชดเชย 

-ไมnม-ี -ไมnม-ี -ไมnม-ี 
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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 การไมn

ตรงตnอเวลา การไมnรับผิดชอบ ตnอตนเองและ

สังคม  

- อธิบายถึงผลเสียของการลอก 

การบ(านกันพร(อมทั้งกำหนดบทลงโทษ 

- ให(นักศึกษาทำงานกลุnมเพื่อรับ 

ฟxงความคิดเห็นของผู(อื่น และแสดงความมี

น้ำใจในการชnวยเหลือซึ่งกนัและกัน 

✓  การติดตามประเมินผลรายบุคคล 

ทำได(ยาก จึงต(องใช(กิจกรรมรnวมด(วยการ

อภิปรายกลุnม และนำเสนองาน ปรากฏวnา

ได(ความคิดเห็น เนื่องจาก นักศึกษาได(

เตรียมและทำการบ(านมา เพื่อที่จะ

นำเสนองานและอภิปรายกลุnม 

ความรู( -  บรรยาย สาธิต พร(อมยกตัวอยnางและ

แบnงกลุnมให(นักศึกษานำเสนอ 
✓   

ทักษะทางปxญญา -  บรรยาย ให(กรณีศึกษาที่เป9นปxญหาและให(- 

นักศึกษาวิเคราะห4แนวทางแก(ไขตามวิธีการที่

ได(ศึกษาไปโดยการแบnงการทำงานออกเป9น

กลุnม 

✓  นักศึกษาไมnคnอยเรียนรู(และแก(ปxญหาด(วย

ตัวเองเมื่อพบปxญหาต(องให(อาจารย4บอก

ทุกอยnาง ดังนั้นจึงให(นักศึกษาแก(ปxญหา

ด(วยตนเองกnอนถ(าพยายามแล(วทำไมnได(

จริงจึงให(การชnวยเหลือ 

ทักษะความสัมพันธ4 

ระหวnางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

-  กำหนดให(นักศึกษาทำงานเป9นกลุnมโดยฝ{ก

ปฏิบัติจริงในการวิเคราะห4และแก(ปxญหางาน 
✓ 

 

จำนวนนักศึกษาที่แบnงกลุnมไมnควรมี

จำนวนมากเกินไป เพราะอาจมีนักศึกษา

บางคนที่ไมnชnวยเหลือในการทำงานอะไร

เลยในกลุnม ทำให(อาจเกิดความไมnพอใจ

ของสมาชิกในกลุnมเกิดขึ้นได( 

ทักษะการวิเคราะห4 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช( 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  กำหนดให(นักศึกษาทำงานเป9นกลุnมโดยฝ{ก

ปฏิบัติจริงในการในการวิเคราะห4และแก(ปxญหา

ระบบสารสนเทศและนำเสนอกรณีศึกษา 

พร(อมทั้งจัดสnงรายงาน 

✓ 

 

เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานคnอนข(าง

แตกตnางกัน ดังนั้นการเรียนการสอนจึง

คnอนข(างต(องยอมรับความแตกตnาง

ระหวnางบุคคลและนักศึกษามพีื้นฐาน

ด(านเทคโนโลยีสารสนเทศน(อย จึงต(อง

คnอนข(างเข(าใจนักศึกษา และให(เรียนรู(

และปฏิบัติกับสิ่งที่งnายๆ กnอน 
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4. ขBอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

คณะฯ อาจตaองมีการลงทุนในการซื้ออุปกรณ6 ฮาร6ดแวร6 ซอฟต6แวร6 ตัวอย̂าง เพ่ือใหaนักศึกษาไดaศึกษา ทดลอง

ใชaอย^างใกลaชิด และเพียงพอต^อจำนวนนักศึกษา จะทำใหaเขaาใจการทำงานจริงของอุปกรณ6มากขึ้น เพื่อใหaนักศึกษา

เกิดแนวคิดในการนำไปประยุกต6ใชaงานในชีวิตประจำวัน 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

 

1 จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                3 คน 

2 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูMเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา        3 คน 

3 จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                            - คน 

4    การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)   

 

ระดับคะแนน จำนวน คิดเปfนรBอยละ 

 A - - 

 B+ - - 

 B 2 66.66 

 C+ - - 

 C 1 33.33 

 D+ - - 

 D - - 

 E - - 

ไม̂สมบูรณ6 (I) - - 

ผ̂าน (P,S) - - 

ตก (U) - - 

ถอน (W) - - 

รวม 3 100 
  

5. ปgจจัยท่ีทำใหBระดับคะแนนผิดปกติ (ถBามี) 

-ไม̂มี- 
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6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวBในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดBานกำหนดเวลาการประเมิน 

 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ระยะเวลาท่ีใชaในแต̂ละหัวขaออาจมากหรือนaอยกว̂าท่ี

กำหนดไวa 

- เน่ืองจากมีการนำเสนอ อภิปรายกลุ̂ม และฝ}กปฏิบัติ  

ท่ีอาจทำใหaควบคุมเวลาไดaยาก 

- เน่ืองจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกว̂าท่ีคาดไวa 
 
 

 

6.2 ความคลาดเคล่ือนดBานวิธีการประเมินผลการเรียนรูB 
 

คาวมคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผูaเรียนเก่ียวกับ

จริยธรรมวิชาชีพ ไม̂สามารถกระทำไดaทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกทางพฤติกรรมและ

ความคิดเก่ียวกับความมีคุณธรรมของผูaเรียนแต̂ละคน

น้ัน อาจไม̂เหมือนกัน 

 

 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1. แต̂งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

2. ดำเนินการทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 ส̂วนท่ี 2 

วิธีการวัดและประเมินผลกับการวัดและประเมินผลจริง 

3. ทวนสอบคะแนนและเกรดว̂า วิธีการวัดและประเมินผล

สอดคลaองกันหรือไม̂ และใหaเกรดถูกตaองหรือไม̂ 

4. สุ̂มตรวจเน้ือหาท่ีอยู̂ในขaอสอบว̂าตรงกับเน้ือหาท่ี

กำหนดไวaหรือไม̂ สอดคลaองกับเน้ือหาหรือไม̂ 

5. คณะกรรมการประชุมพิจารณาฯผลการเรียนรูaร̂วมกับ

ผูaรับผิดชอบรายวิชา 

ท่ีประชุมรับทราบตามขaอเสนอแนะ 
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หมวดท่ี 4 ปgญหาและผลกระทบตMอการดำเนินการ 

 

1. ประเด็นดBานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก 
 

ปgญหาในการใชBแหลMงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถBามี) 
ผลกระทบ 

ขาดอุปกรณ6 เคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร6ท่ีทันสมัยเพ่ือ

สัมผัส หรือทดลองใชaงาน 

ทำใหaนักศึกษาอาจไม̂เขaาใจถ̂องแทa เน่ืองจากไม̂ไดaใชaงานไดa

อย̂างเต็มประสิทธิภาพ 
 

 

2. ประเด็นดBานการบริหารและองคSกร 
 

ปgญหาดBานการบริหารและองคSกร(ถBามี) ผลกระทบตMอผลการเรียนรูBของนักศึกษา 

  

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ขBอวิพากษSท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

หaองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6ยังขาดเคร่ืองคอมพิวเตอร6 อุปกรณ6 และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยท่ีเพียงพอต̂อจำนวนผูaเรียน  

1.2 ความเห็นของอาจารยSผูBสอนตMอผลการประเมินตามขBอ 1.1 

อาจารย6ผูaสอนเห็นว̂า ควรเพ่ิมเคร่ืองคอมพิวเตอร6 อุปกรณ6และเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ในหaองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6

ท่ีเพียงพอต̂อจำนวนผูaเรียน 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ขBอวิพากษSท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ขaอวิพากษ6ท่ีสำคัญจากการสอบถามนักศึกษา พบว̂า การสอนท่ีมีการใชaงานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร6จริงๆ ทำใหaไดa

เขaาใจถึงการทำงานจริงของโปรแกรม และสามารถแกaป�ญหาท่ีเกิดข้ึนจาการใชaงาน 

2.2 ความเห็นของอาจารยSผูBสอนตMอผลการประเมินตามขBอ 2.1 

อาจารย6ผูaสอนเห็นว̂า การเรียนการสอนดaานปฏิบัติการควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร6มาใชaใหaเพียงพอต̂อจำนวน

นักศึกษา 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

 

1. ความกBาวหนBาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังท่ีผMานมา 
 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/          

ป]การศึกษาท่ีผMานมา 
ผลการดำเนินการ 

-ไม̂มี- -ไม̂มี- 
 

2. การดำเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับวิธีการสอนเพ่ิมตัวอย̂างและแบบฝ}กปฏิบัติใหaนักศึกษาไดaศึกษามากข้ึนจัดอภิปรายกลุ̂มย̂อย เพ่ือกระตุaน

ใหaนักศึกษาเกิดความต้ังใจเรียน และไดaปฏิบัติจริงในหaองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6 

3. ขBอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ป]การศึกษาตMอไป 
 

ขBอเสนอ กำหนดเวลาท่ีแลBวเสร็จ ผูBรับผิดชอบ 

เชิญอาจารย6พิเศษมา/วิทยากรใหaความรูaใหม̂ ๆ 

ดaานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สัปดาห6ท่ี 14 การออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซต6ในยุกต6ป�จจุบัน 

อาจารย6ผูaสอนติดต̂อหลักสูตร

ประสานงาน 

4. ขBอเสนอแนะของอาจารยSผูBรับผิดชอบรายวิชา ตMออาจารยSผูBรับผิดชอบหลักสูตร 

จัดใหaนักศึกษาไดaไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เช̂น บริษัท สถานประกอบการท่ีมีอุปกรณ6 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน

สภาพแวดลaอมการใชaงานจริง เพ่ือนำมาประยุกต6ใชaในการเรียนต̂อไป 

 

ช่ืออาจารยSผูBรับผิดชอบรายวิชา อาจารย6สุวัฒน6  กลaวยทอง 

 

  ลงช่ือ  ___________________ 

   (อาจารย6สุวัฒน6  กลaวยทอง) 

          อาจารย6ผูaรับผิดชอบรายวิชา/ผูaรายงาน 

                            วันท่ี 27 พ.ย. 2563          

 

 

 


