
มคอ.5 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ        1 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

            

หมวด 1ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อวิชา:AI2303โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  (Data Structure and Algorithms) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite):ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite) :ไม่มี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section): 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ยุวธิดา ชิวปรีชา  กลุ่มเรียน : 01บรรยายและปฏิบัติ 

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน:ภาคการศึกษา1 ชั้นปีที่2 

5. สถานที่เรียน:อาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ภาคบรรยาย 

 กลุ่ม 01 พฤหัสบดี เวลา  10.30 – 12.30 น.  ห้อง 2- 427 

ภาคปฏิบัติ 

 กลุ่ม 01 พฤหัสบดี เวลา  13.30 – 16.30 น.  ห้อง 2-42 7 
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หมวดที่ 2การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์
และคลาสในจาวา 
- วัฎจักรการท างาน

ของซอฟต์แวร์ 
- ขั้นตอนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ 
- การวิเคราะห์

อัลกอริทึม 
- การสร้างคลาสขึ้น

ด้วยตนเอง 
- ชนิดข้อมูลประเภท 

abstract (ADT: 
Abstract Data 
Type) 

2 3 2 3  

2 การสืบทอดคุณสมบัติและ
การรับมือกับความ
ผิดปกติ 
- การสืบทอด

คุณสมบัติ 
- Abstract class 

and abstract 
method 

- การรับมือกับความ
ผิดปกติ 

 

2 3 2 3  

3 โครงสร้างข้อมูล Array 
- ลักษณะการท างาน

2 3 2 3  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

ของ array 
- การประกาศและ

สร้าง array 
- การเข้าถึงข้อมูลใน 

array 
- การจัดการ array 

ด้วย loop 
- การเก็บข้อมูล

ประเภท object ลง
ใน array 

4 โครงสร้างข้อมูล Linked 
List 
- โครงสร้างและการ

ท างานของ Linked 
List 

- ลักษณะการท างาน
ของ Doubly 
Linked List 

- ลักษณะการท างาน
ของ Circular 
Linked List 

2 3 2 3  

5 โครงสร้างข้อมูล Stack 
- โครงสร้างและการ

ท างานของ Stack 
- การน า Stack ไป

ประยุกต์ใช้งาน 
 

2 3 2 3  

6 โครงสร้างข้อมูล Queue 
- โครงสร้างและการ

ท างานของ Queue 

2 3 2 3  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

และ Priority 
Queue 

7 Recursion 2 3 2 3  
8 สอบกลางภาค 3 3  

9 อัลกอริทึมในการค้นหา
ข้อมูล 
- Linear/Sequenti

al search 
- Binary search 
- Hashing 

2 3 2 3  

10-11 อัลกอริทึมของการจัดเรียง
ข้อมูล 
- Selection Sort 
- Bubble Sort 
- Insertion Sort 
- Shell Sort 
- Heap Sort 
- Merge Sort 
- Quick Sort 

4 6 4 6  

12-13 โครงสร้างต้นไม้ 
- Binary Trees 
- Binary Search 

Trees 
- AVL Trees 

4 6 4 6  

14-15 อัลกอริทึมของกราฟ 
- นิยามและ

สัญลักษณ์ของ
กราฟ 

- การอ้างอิงกราฟ 
- ตัวด าเนินการใน

4 6 4 6  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

กราฟ 
- Shortest Path 

Algorithm 
- Minimum 

Spanning Tree 
- Topological 

Order 
16 การประมวลผล

แฟ้มข้อมูล 
- การอ่านแฟ้มข้อมูล 
- การเขียน

แฟ้มข้อมูล 
น าเสนอโครงงาน 

2 3 2 3  

17 สอบปลายภาค 3 3  

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา 

30 45 30 45  

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

สัปดาห์ หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน นัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา แนวทางการชดเชย 

   
   

   

   

 

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะใน

การแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ผู้สอนได้ท าความ
เข้าใจกับนักศึกษาให้ตรงกัน ในเรื่องการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ตรงตามก าหนด การแต่งกายท่ีเหมาะสม
ได้มีการสอดแทรกอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คุณธรรมและจริยธรรมไว้ใน
หัวข้อต่าง ๆ 

   

ความรู้ -  สอนโดยใช้วิธีการบรรยายเนื้อหา
ภาคทฤษฎี โดยยกตัวอย่างการใช้งาน 
-  จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เป็นลักษณะของ Blended Learning  โดย
มีการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  
และห้องเรียนออนไลน์หากยังคงต้องคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโค
โรนา 2019(COVID-19) พร้อมจัดท าสื่อวีดิ
ทัศน์ประกอบการบรรยายและการฝึก
ปฏิบัติเพื่อน าขึ้น e-learning ส าหรับให้
นักศึกษาสามารถน าไปทบทวนความรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลาและตลอดเวลา นอกจากนี้ในบาง
ประเด็นได้ก าหนดให้นักศึกษา
ท าการค้นคว้าหาความรุ้เพ่ิมเติม และน ามา
แลกเปลี่ยนความรู้โดยการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
-  ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์การแก้ปัญหา
จากโจทย์ตัวอย่างที่ให้ โดยเขียนเป็น
อัลกอริทึมและโปรแกรม ซ่ึงกิจกรรมนี้ถือ
เป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและ
นวัตกรรมด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการ
แก้ปัญหาซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทย
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะใน

การแก้ไข 
มี ไม่มี 

ในศตวรรษท่ี 21 
- ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ ออกแบบ และ
ทดลองติดตั้งโปรแกรมจากกรณีศึกษาที่
ก าหนดให้  พร้อมทั้งมีการปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนดของ
กรณีศึกษาแต่ละกรณีศึกษาเพ่ือส่งเสริม
ทักษะ ด้านการคิดวิเคราะห์ ( Critical 
Thinking) 
-  ฝึกให้นักศึกษาท าการค้นคว้าด้วยตนเอง
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับโครงงานของ
รายวิชาเพ่ือ เพ่ิมความสามารถในการหา
ความรู้เพิ่มเติม และมีนิสัยใฝ่รู้ โดยสามารถ
คิดวิเคราะห์ และสรุปประเด็นจากการ
ค้นคว้าเพ่ือน าเสนอ เพ่ือเพ่ิมทักษะการรู้
สารสนเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
คุณลักษณะของบัณฑิตไทในศตวรรษที่ 21 
และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking) 
-  -  ฝึกให้นักศึกษาได้คิดปัญหา และหาวิธี
แก้ปัญหา ซ่ึงกิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิดและนวัตกรรมด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาซึ่งเป็น
คุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21
พร้อมฝึกฝนการเขียนโปรแกรม ด้วยการ
พัฒนาโครงงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการจัดการ
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะใน

การแก้ไข 
มี ไม่มี 

เรียนรู้แบบ Project-based Learning 
-  น านักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/
นิทรรศการเพ่ือสร้างประสบการณ์และเปิด
โลกทัศน์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
-  ให้นักศึกษาจัดท าโครงงานที่สามารถ
น ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้งานได้จริงโดย
พิจารณาเลือกหัวข้อที่ตนเองมีประสบการณ์
จริง โดยเป็น บูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน
และบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและเป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบ Project-based 
Learning นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม
ทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) อีกด้วย 

ทักษะทางปัญญา - ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างมี
กระบวนการ โดยเริ่มจากการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ แล้วมาท า
การวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเป็นประเด็น
ปัญหาและความต้องการ ให้ออกมารูปแบบ
แบบของรายงาน ในกรณีศึกษาท่ีก าหนดให้
และ/หรือโครงงาน เพ่ือส่งเสริมทักษะด้าน
การรู้สารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษท่ี 21เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการจัดการ
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะใน

การแก้ไข 
มี ไม่มี 

เรียนรู้แบบ Project-based Learning 
และจัดเป็น กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิดและนวัตกรรมด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาซึ่งเป็น
คุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 

- ให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมจากที่ได้ฝึกปฏิบัติมา
ท าการพัฒนาโครงงานประจ ารายวิชา เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษท่ี 21เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการจัดการ
เรียนรู้แบบ Project-based Learning 

- ฝึกให้นักศึกษาท าการค้นคว้าด้วยตนเอง
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับโครงงานของ
รายวิชาเพ่ือ เพ่ิมความสามารถในการหา
ความรู้เพิ่มเติม และมีนิสัยใฝ่รู้ โดยสามารถ
คิดวิเคราะห์ และสรุปประเด็นจากการ
ค้นคว้าเพ่ือน าเสนอ เพ่ือเพ่ิมทักษะการรู้
สารสนเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
คุณลักษณะของบัณฑิตไทในศตวรรษที่ 21 
และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking) 
- ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) โดยมีการจัดกิจกรรมให้
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะใน

การแก้ไข 
มี ไม่มี 

ท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อท าการคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) จาก
กรณีศึกษา และการอ่านบทความวิจัยต่าง 
ๆ ที่นักศึกษาได้ท าการสืบค้นมาในประเด็น
ที่สนใจ เพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้ และมีการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกันในกลุ่มผู้เรียน โดยเป็นการฝึก
ทักษะการติดต่อสื่อสาร(Communication) 
และมีการเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลงาน
ต่อยอดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการ
ฝึกทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- มีการมอบหมายให้นักศึกษาจับกลุ่มและ
พัฒนาระบบงาน ตามหัวข้อที่เลือกเอง  
โดยมีการก าหนดความรับผิดชอบให้สมาชิก
ในทีมตามความสามารถในการผลิตผลงาน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะ
ของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 โดยสมาชิก
แต่ละคนต้องน าหลักการความรู้ที่ได้เรียน
และศึกษาจากแหล่งอื่นมาประยุกต์
สร้างสรรค์ระบบงานเพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนโดยก าหนดแนวทางการเลือก
หัวข้อโครงงานให้เก่ียวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกให้กับนักศึกษาและเป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบ Project-based 
Learning นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะใน

การแก้ไข 
มี ไม่มี 

ทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) อีกด้วย 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ให้นักศึกษาสามารถ เลือกเครื่องมือมาใช้
ในการพัฒนาผลงานและน าเสนอผลงานได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะ
การรู้ ICTซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
คุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 
21 

 -ให้นักศึกษาท าการพัฒนาโครงงาน โดยมี
การเขียนรายงานและน าเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียนทั้งในรูปแบบไฟล์น าเสนอเนื้อหา 

และการน าเสนอโปรแกรม พร้อมฝึกให้
นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

โดยการถาม-ตอบ และแก้ โปรแกรมขณะ
น าเสนอ เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) และเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Project-based Learning 

   

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

 ไม่มี 

 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ านวนนักศึกษา 
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1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน) 9 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 9 
3.จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 0 

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน  

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวนN =9 ร้อยละ 
A 5 55.56 

B+ 1 11.11 

B 3 33.33 
C+ 0 0 

C 0 0 
D+ 0 0 

D 0 0 

F 0 0 

2. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ: ไม่มี 

3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา: 

3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน: 
 ไม่มี 
3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
 ไม่มี 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา: 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่
คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก
การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจ
ผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือพิจารณาข้อสอบทั้งกลางภาค
และปลายภาค รวมถึงพิจารณาวิธีการให้
คะแนน  

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการเรียนรายวิชา 
และส่งให้คณะกรรมการวิชาการประจ า
คณะฯ พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งสรุปผลว่า
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เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้
คะแนนสอบ และพิจารณาผลสอบ รวมถึง
การท าแบบรายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการวิชาการประจ า
คณะฯ เป็นผู้พิจารณา 

เป็นไปตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนดไม่มีการ
ปรับแก้ใดๆ 

 มีการท าแบบรายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก(ถ้ามี) 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนแต่ละเล่มมี
ราคาค่อนข้างแพง นักศึกษาบางส่วนขาด
แคลนทุนทรัพย์จึงไม่สามารถซื้อได้ และ
ในห้องสมุดก็มีหนังสือที่ใช้ไม่เพียงพอแก่
จ านวนนักศึกษา 

 

ท าให้นักศึกษาขาดความเข้าใจในบางเรื่องท่ีมีอยู่ใน
หนังสือ เช่น โค้ด ที่ใช้ในการประกอบการสอนใน
ห้องปฏิบัติการในแต่ละหัวข้อ เนื่องจากในหนังสือท่ี
ใช้ประกอบการสอนจะมีโค้ดตัวอย่างค่อนข้าง
ละเอียด 

 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร(ถ้าม)ี 

ไม่มี 

 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา:ไม่มี 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 : ไม่มี 
 
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
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2.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมิ นโดยวิธีอื่น:จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่าง
ที่เรียน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการเขียนโปรแกรมได้ค่อนข้างดี  

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1:ในระหว่างการเรียนการสอนได้มีการ
สั่งงานเพิ่มเติมเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้มีการฝึกฝนเพิ่มมากจากการเรียนการสอนปกติ 
เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมมากยิ่งข้ึน 

 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา: 

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินการ 

ปรับปรุง คู่มือที่เป็นการอธิบาย
พ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรม
เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ที่
ผ่านมา ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
โดยมีการยกตัวอย่าง และมี
โจทย์ให้ฝึกท า 

 

ได้มีการจัดท าคู่มือเพ่ือเป็นการอธิบายพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
พร้อมยกตัวอย่างโจทย์เพ่ือฝึกการเขียนโปรแกรมในแต่ละหัวข้อ
เพ่ือเป็นการทบทวนและเพ่ิมความเข้าใจ และใน ช่วง 2-3 สัปดาห์
แรกจะเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เคยเรียนมา เพื่อเป็นการให้
นักศึกษาท าการปรับตัว และทบทวนความรู้จากโจทย์ปัญหาที่
คล้ายกับแบบฝึกหัดที่เคยท าซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้มีการทบทวน
และสรุปความรู้ที่ผ่านมาเพ่ือเป็นการปรับพื้นความรู้ในการเขียน
โปรแกรมก่อนเรียนส่วนอื่นๆ ต่อไป 

ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
โดยให้นักศึกษาฝึกอ่านจาก
หนังสือประกอบการสอนที่เป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และ
ค้นคว้าบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษพร้อมสรุปประเด็น
และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

ได้มีการน าหนังสือภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการสอนของรายวิชา
ให้นักศึกษาแบ่งกันศึกษาและให้ท าการบ้านท้ายบทส่งเพ่ือเป็นการ
ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และฝึกอ่านบทความภาษาอังกฤษ
พร้อมสรุปประเด็นเพ่ือน าเสนอต่อไป 

ปรับปรุงรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  และพัฒนากิจกรรม
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยโครงการ 
(Project-based Learning) ซ่ึง
เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการ

ได้มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ TTTVirtual 
Summit Enterprise Software Development 2021เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงแนวโน้มการ
สร้างผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ในอนาคต และทราบว่าสิ่งที่เรียน
สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้อย่างไร รวมถึงได้มีการมอบหมายให้
นักศึกษาได้จัดท าโครงงานของรายวิชา นอกจากนี้ในระหว่างการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติได้น าเทคนิคการเรียนรู้ด้วยโครงการมา
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เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ช่วย โดยเริ่มจากการก าหนดปัญหา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
และทดลองการใช้งาน ผ่านการส่งงานภาคปฏิบัติการ 

 

2. การด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา:  
- ได้มีการเพิ่มหัวข้อการเขียนโปรแกรมเพ่ือการเรียกใช้ File Systemเพ่ือให้นักศึกษาน าไปพัฒนา

โครงงานของรายวิชาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

-  ให้นักศึกษาจัดท ารายงานเพื่อทบทวนพื้นฐานของกระบวนการเขียนโปรแกรม ส าหรับปรับพื้น

ความรู้เบื้องต้นท่ีเคยเรียนมาโดยมีการยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมประกอบการอธิบายรวมถึงสร้างโจทย์

หลายๆ ลักษณะเพ่ือเป็นการฝึกทักษะและ เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ที่เคยเรียนมา และสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ต่อในรายวิชาได้ 

-  มอบหมายให้นั กศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการTTT Virtual Summit Enterprise Software 

Development 2021 เพ่ือให้นักศึกษา ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์

ผลงานนวัตกรรมของรายวิชาและเกิดความมุ่งม่ันและมีความตั้งใจในการศึกษา รวมทั้งก่อให้เกิดแรงจูงใจ

ในการผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพในอนาคต 

-  นอกจากนี้ในรายวิชาได้ให้นักศึกษาได้จัดท าโครงงานของรายวิชาโดยเน้นเนื้อหาให้เป็นลักษณะของ

การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในรูปแบบของการจัดท าโครงงาน

ของรายวิชา  เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงสืบไปโดยให้นักศึกษาท าการ

คัดเลือกหัวข้อในสนใจและวางแผนกันในแต่ละกลุ่ม แล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

และน ามาน าเสนอในห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้ข้อแนะน าไปปรับปรุง โดยให้นักศึกษาท าการออกแบบ

หน้าจอและน าเสนออีกครั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและรวมกันให้ข้อเสนอแนะทั้งอาจารย์และนักศึกษาใน

รายวิชา เพื่อน ามาจัดท าโครงงานของรายวิชาประกอบด้วยส่วนของ Application ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ

ดังนี้ 1. เครื่องดนตรีไทย 4 ภาค2. อาหารไทย4 ภาค และ 3. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 4 ภาค 

พร้อมน าเสนอในห้องเรียนออนไลน์ 

 

 

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
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แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- ปรับปรุงคู่มือที่เป็นการอธิบาย
พ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรม
เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ที่
ผ่านมาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
โดยมีการยกตัวอย่าง และมี
โจทย์ให้ฝึกท า 
- ให้นักศึกษาค้นคว้าบทความ
วิชาการภาษาอังกฤษในหัวข้อที่
เรียน พร้อมสรุปประเด็นและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

- ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
1/2565 
 
 
 
 
- ก่อนสอบปลายภาค 1/2565 

อาจารย์ผู้สอน 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ไม่มี 
 

สรุปผลการบูรณาการการเรียนการสอน กับ 
การบริการวิชาการการวิจัยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรม 

                                                   ภาคการศึกษา .......1.........  ปีการศึกษา ........2564............ 
           หลกัสตูร/กลุ่มวิชา ..วิทยาศาสตรบัณฑิต.. สาขาวิชา ....ปัญญาประดิษฐ.์.. 

                                          คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
 

รายละเอียดของการบูรณาการ 
1. รายวิชาที่บูรณาการAI2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  

นักศึกษาหลักสูตร/คณะ......ปัญญาประดิษฐ/์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.........ช้ันปีท่ี...........2.............. 

2. อาจารย์ที่รับผิดชอบการบูรณาการ ………อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา …..… 

3. ส าหรับการบูรณาการการเรียนการสอนที่ด าเนินงานร่วมกับการจัดโครงการ/งานวิจัย (ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอกข้อน้ี) 

ช่ือโครงการ/งานวิจัย 

............................................................................................................................................................ 

วัน-เดือน-ปีท่ีจัดโครงการ/ช่วงระยะเวลาของการท าวิจัย

...................................................................................................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/การวิจัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. หลักการและเหตุผล (ที่มาของการบูรณาการ) 

 

เรียนรูเ้พือ่รบัใชส้งัคม 
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ด้วยหลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึง

คุณภาพวิถีชีวิตและจิตใจอันดีงามของนักศึกษาและบุคลากร โดยส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย จึงได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

รายวิชาAI2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ซึ่งเน้นเรื่องการเลือกใช้โครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลและการเลือกใช้

อัลกอริทึมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้าหา

ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวม และน ามาพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์โดยใช้กระบวนการพัฒนาโครงงานและ

ทักษะการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการในศาสตร์

ที่ตนศึกษา และสามารถเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการรู้สื่อ การพัฒนานวัตกรรมและการ

สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21โดยมีการน าแบบจ าลองการออกแบบการสอน The 

ADDIE Model ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ใช้วิธีการเชิงระบบ เข้ามาช่วยในการออกแบบการบูรณาการในครั้งน้ีร่วมกับการ

ใช้หลักการของ PDCA ในการด าเนินการ 

5. ข้อเสนอแนะจากการบูรณาการของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

ไม่มี 
6. วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ 

6.1 เพื่อให้นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาพัฒนาเป็นโครงงานรายวิชาที่มีการบูรณาการกระบวนการเรียนการ

สอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.2 นักศึกษาได้รับความรู้และเป็นการสร้างจิตส านึกในด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสมบูรณ์และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการบูรณาการและค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ความเหมาะสมของโครงงานรายวิชาที่มีการบูรณาการ

กระบวนการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมจ านวน 3 โครงการ และการคัดเลือกหัวข้อ

การบูรณาการ อย่างน้อยระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80 

 

โครงการรายวิชาที่มีการบูรณาการจ านวน 3 โครงการ

ย่อย ประกอบด้วย 

1. เครื่องดนตรีไทย 4 ภาค 
2. อาหารไทย 4 ภาค 
3. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 4 ภาค 

นักศึกษามีความเห็นว่าจ านวนโครงการและการ
คัดเลือกหัวข้อการบูรณาการมีความเหมาะคิดเป็นร้อย
ละ 100 

ผู้เรียนได้รับความรู้และมีจิตส านึกในด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมจากการท าโครงงานอย่างน้อย 

3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.56 

ผู้เรียนรู้สึกว่าเมื่อมีศิลปะและวัฒนธรรมเข้ามาผนวก 4.33 
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กับการเรียนการสอนท าให้เข้าใจในเนื้อหารายวิชา

เรียนได้ง่ายขึ้นอย่างน้อย 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) 

ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ที่เกิดจากการน า

องค์ความรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันมากกว่าที่จะเกิดจาก

เนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งเท่านั้นอย่างน้อย 3.51 (จาก

คะแนนเต็ม 5) 

4.33 

ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากการบูรณาการ

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชานี้

อย่างน้อย 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.44 

ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป

ปรับใช้ในการเรียนอย่างน้อย 3.51 (จากคะแนนเต็ม 

5) 

4.33 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสมบูรณ์และเป็นการ

เตรียมพร้อมเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป อย่าง

น้อย 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.36 

ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนโดยให้

นักศึกษาจัดท าโครงงานเพื่อบูรณาการกับงานท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อยระดับมาก คิด

เป็นร้อยละ 80 

นักศึกษามีความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยให้

นักศึกษาจัดท าโครงงานเพื่อบูรณาการมีความ

เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 100 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมของรายวิชานี้ท่ีได้มี

การน าศิลปะและวัฒนธรรมมาบูรณาการเข้ากับการ

เรียนการสอน อย่างน้อย 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.44 

 
8. ขั้นตอนและวิธีการบูรณาการ (อธิบายโดยละเอียด) 

 

ขั้นตอนของ The ADDIE Model เนินการ 

(PDCA) 

ขั้นตอนและวิธีการบูรณาการ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis): P 

 

วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นและขอบเขตในการจัดการเรียนการสอน  
- ช้ีแจงนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ

กับงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบของการจัดท าโครงงานของ

รายวิชา AI2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  

- วางแผนการจัดโครงการ การเลือกสถานท่ีเป้าหมาย และก าหนดช่วง
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ระยะเวลาการเดินทางไป 

- วางแผนให้นักศึกษาจับกลุ่มและท าการประชุมเพื่อท าการคัดเลือกหัวข้อท่ี

สนใจจะศึกษา 

ขั้นตอนการออกแบบ (Design) : D ระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ การเลือกสื่อและวิธีการจัดการ

เรียนการสอน 

- นักศึกษาท าการศึกษาหัวข้อและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและน ามาเสนอ

อาจารย์ผู้สอน 

- นักศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ ์

- นักศึกษาท าการเลือกโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมกับการเก็บข้อมูล และ

ก าหนดขอบเขตหน้าที่การท างานพร้อมเลือกอัลกอริทึมมาใช้ในการท างาน

ให้เหมาะสม เพื่อเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน 

- ท าการออกแบบหน้าจอการใช้งานของ Application และ Web Site เสนอ

ต่ออาจารย์ผู้สอน 

- นักศึกษาแบ่งหน้าท่ีเพื่อจัดท าการพัฒนา Application พร้อมคู่มือการใช้

งาน 

- นักศึกษาร่วมกันออกแบบวิธีการวัดประเมินผลซึ่งจะวัดทั้งด้านการใช้งาน

และความสมบูรณ์เหมาะสมของฟังก์ชันการท างาน 

ขั้นตอนการพัฒนา (Development) : D พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

และพัฒนาเครื่องวัดและประเมินผล 

- นักศึกษาท าการพัฒนา Application ตามที่ได้ออกแบบไว้ข้างต้น 

- นักศึกษาร่วมกันจัดท าแบบประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลการท างาน 

ขั้นตอนการน าไปใช้ (Implementation) : C เป็นการน าแผนการจัดการเรียนรู้นวัตกรรม และเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ไป

ใช้ในสถานการณ์จริง 

- นักศึกษาน าเสนอโครงงาน โดยมีการวัดและประเมินผลการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ที่ได้ก าหนดไว ้

ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) : A ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกระดับส าหรับการน าไปใช้ในครั้งต่อไป 

- อาจารย์ผู้สอนท าการสรุปผลการบูรณาการพร้อมข้อเสนอแนะท้ังในส่วน

ของนักศึกษาและอาจารย์ และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร เพื่อน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการเรียนการสอนกับการบูรณา

การงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษาถัดไป 
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9. สรุปผลที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ 

ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ 

1) ได้ความรู้ด้านศิลปวัฒธรรมเพิ่มมากขึ้น 

2) สามารถน าความรู้ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลศิลปวัฒธรรมมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและ

การพัฒนาโครงงานรายวิชาได้อย่างกลมกลืน 

3) ได้รู้จักการอนุรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ไวแ้ละทราบซึ้งถึงประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค 

ประโยชน์ท่ีอาจารย์ได้รับ 
1) ได้รับความรู้นอกเหนือจากการจัดการเรียนเนื้อหาในรายวิชา และน ามาใช้เป็นตัวอย่างสื่อในการจัดการเรียน

การสอนในรุ่นถัดไปได ้

2) สามารถน ารูปแบบการน าเสนอเนื้อหามาใช้ประยุกต์ในการวางโครงร่างและออกแบบการน าเสนอผลงานให้

น่าสนใจได ้

3) ได้รับความรู้และเข้าใจศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันท าให้เกิดความซาบซึ้งใน

วัฒนธรรมและประเพณีในแต่ละภูมิภาค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

ประโยชน์ท่ีได้รับในด้านอื่น ๆ (ถ้ามี) 
1) สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปต่อยอดได้ และน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ รวมถึงน าไปประกอบอาชีพได ้

2) ช่วยส่งเสริมการท างานเป็นทีมโดยการแบ่งกลุ่มและแบ่งหน้าท่ีการท างาน และได้ความรู้ในการเขียนโค้ดและ

ความเป็นไทย 

3) ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทีไ่ด้ศึกษามา ท าให้มีความรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคเพิ่มมาก

ขึ้น 

4) เห็นถึงความน่าสนใจของการบูรณาการ 

10. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบูรณาการในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

1) ควรน าหัวข้อใหม่ๆมาปรับใช้ในการบูรณาการ 

2) ควรมีการให้นักศึกษาไปเก็บและถ่ายรูปวัฒนธรรมจากสถานท่ีจริงด้วยตนเอง (หากสถานการณ์อยู่ในสภาวะ

ปกติ) 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตรส าหรับการปรับปรุงในครั้งถัดไป 

นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ที่เรียนของรายวิชาแล้วยังได้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยอีกด้วย เป็น

การบูรณาการที่พัฒนาออกมาเป็นผลงาน เป็นการฝึกปฏิบัติที่นักศึกษาได้ท าจริง เห็นควรเป็นต้นแบบส าหรับรายวิชาอื่น 

 

ลงชื่อ.................วรนุช มีภูมิรู้.....................(ประธานกลุ่มวิชา/ประธานหลักสูตร) 

 

ค าชี้แจง 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการระบุรายละเอียดทั้งหมดในแบบฟอร์ม 

2. เสนอรายละเอียดการบูรณาการต่อ คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีบูรณาการ 

เพื่อประชุมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง โดยน าเข้าพิจารณาในวันประชุมพิจารณาเกรด 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการปรับแก้รายละเอียดการบูรณาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

วิชา/หลักสูตร และ 

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการบูรณาการ น าแบบฟอร์มนี้แนบท้ายไว้กับ มคอ.5 ของรายวิชาที่บูรณาการ 

3.2 เลขากลุ่มวิชา/หลักสูตร ส่งแบบฟอร์มนี้พร้อมกับใบกระจายคะแนนที่แก้ไขหลังพิจารณาจากคณะกรรมการ

วิชาการคณะแล้วให้แก่หัวหน้าสาขาวิชา และคณะ ตามล าดับ 
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