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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา  วิทยาการการค านวนและเทคโนโลยีดิจิทัล  

ภาคการศึกษาที่     1   ปีการศึกษา 256 4  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

                        
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา CS1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง  (Discrete structure) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ประเภทรายวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 
4.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/ชั้นปีที่ 1 
5.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่มี 
7.  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร. ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล 

8.  สถานที่เรียน อาคารเรียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  ภาคบรรยาย  

 กลุ่ม 01 วันจันทร์ เวลา  12.30 – 15. 30 น.  ห้อง 2-111  

  ภาคปฏิบัติการ  

 ไม่มี 
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หมวดที่ หมวดที่ 22 การจดัการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน การจดัการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 Introduction to Discrete 
system 
- Examples of problem in 

math 
- Variable 
- Number and sequences 
- Language of Set 
- The Language of 

Relations and Functions 

3 - 3 -  

2 A Primer of Mathematical 
Writing 
- Mathematical writing 
- Proofs about Numbers 
- Mathematical induction 

3 - 3 -  

3 A Primer of Mathematical 
Writing 
- Contradiction 
- Representation of 

numbers 

3 - 3 -  

4 The Logic of Compound 
Statements 
- Logical Form and Logical 

Equivalence 
- Conditional Statements 

3 - 3 -  

5 The Logic of Compound 
Statements 
- Valid and Invalid 

Arguments 

3 - 3 -  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

- Application: Digital Logic 
Circuits 

 
6 Sets and Boolean Algebra 

- Set Theory: Definitions 
and the Element Method 
of Proof  

- Set Theory: Definitions 
and the Element Method 
of Proof 

- Disproofs, Algebraic 
Proofs, and Boolean 
Algebras 

3 - 3 -  

7 Functions and Relations 
- Definitions, Diagrams, and 

Inverses 
- The composition 

operation 
Properties of relations 

3  3   

8 ทดสอบย่อย 3 3  
9 Functions and Relations 

- Equivalence relations 
Numerical function in discrete 
math 

3 - 3 -  

10 Counting  
- Introduction 
- Finite structure and 

counting problem 
- Basic rules for counting 
- Combination and the 

Binomial theorem 
- Recursive counting 

3 - 3 -  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

11 Probability 
- Introduction to 

probability 
- Sum and Product rules 

for probability 

3 - 3 -  

12 Graph and Tree 
- Graphs Theory 
- Isomorphism and 

planarity 
- Graphs in Puzzles and 

Games 

3 - 3 -  

13 Graph and Tree 
- Binary Trees 
- Hamilton’s Cycles 
- The TSP 

3 - 3 -  

14 Automata theory 
- Finite state machine 
- Application of FSM 
- Turing Machine 

3 - 3 -  

15 Practical use in Research,  
- งานวิจัยที่น าเอาโครงสร้าง 

Tree มาประยุกต์ใช้ 
 

3 - 3 -  

16 - Summary. 
- น าเสนองานราย 

3 - 3 -  

17 สอบปลายภาค 3 3  

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 45 - 45 -  
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
สัปดาห์ หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน นัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

แนวทางการชดเชย 
   

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา   

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

- ผู้สอนได้ท าความเข้าใจกับ
นักศึกษาให้ตรงกัน ในเรื่องการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ตรงตาม
ก าหนด การแต่งกายที่เหมาะสมนอกจากนี้
ยังมีการสอดแทรกอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 
6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 
ซื่อสัตย์ กตัญญู) และได้ย้ าเตือนให้
นักศึกษาด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้
สังคม โดยแสดงไว้ใน PowerPoint และ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมนี้ถือเป็นการเสริมสร้างการเป็นผู้ที่
มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ใน
พ้ืนฐานของจิตใจซึ่งเป็นคุณสมบัติของ
บัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 
- ลักษณะงานที่มอบหมายมีทั้งท่ีเป็น

รายบุคคล รายกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็น
การฝึกให้นักศึกษาท างานเป็นทีม ซึ่งต้องมี
การฝึกภาวะความเป็นผู้น าและการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น กิจกรรมนี้ถือเป็น

  - นักศึกษา ขาดความ
กระตือรือร้นในการหาโจทย์
เพ่ือฝึกทักษะ ที่อยู่นอกเหนือ
งานที่ให้ อีกทั้งรูปแบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ท าให้
ผู้สอนติดตามนักศึกษายาก 
จึงแก้ไขด้วยการให้นักศึกษา
ออกมาฝึกปฏิบัติหน้าชั้น 
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การส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนตาม
คุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 

 

ความรู้ - สอนโดยใช้วิธีการบรรยายเนื้อหา
ภาคทฤษฎี โดยยกตัวอย่างการใช้งาน 
- จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียน

การสอนให้เป็นลักษณะของ Blended 
Learning โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนภายในห้องเรียน และจัดท าสื่อวีดิ
ทัศน์ประกอบการบรรยายและการฝึก
ปฏิบัติเพื่อน าขึ้น e-learning ส าหรับให้
นักศึกษาสามารถน าไปทบทวนความรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลาและตลอดเวลา นอกจากนี้
ในบางประเด็นได้ก าหนดให้นักศึกษา
ท าการค้นคว้าหาความรุ้เพ่ิมเติม และ
น ามาแลกเปลี่ยนความรู้โดยการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
- ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่

ให้ พร้อมทั้งอภิปรายเป็นกลุ่มเพ่ือเสริม
ทักษะการคิดวิเคราห์ (Critical 
Thinking)และการให้เหตุผล 
- ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์การ

แก้ปัญหาจากโจทย์ตัวอย่างที่ก าหนด ซึ่ง
จัดเป็นรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning) 
- น าผลงานวิจัยของผู้สอนมาบูรณา

การกับการเรียนการสอน โดยเป็นการ
ยกตัวอย่างงานวิจัยทีมีการน าองค์
ความรู้ในวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ รวมไปถึง
ให้ฝึกให้นักศึกษาท าการค้นคว้าด้วย

  - นักศึกษาขาดการ
กระตือรือร้นในการหาข้อมูล
เพ่ิมจึงท าให้ต้องเพ่ิมงานใน
รูปแบบที่ต้องหาข้อมูล
เพ่ิมข้ึน 
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ตนเองในประเด็นที่เก่ียวข้องเพ่ือ เพิ่ม
ความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติม 
และมีนิสัยใฝ่รู้ รวมถึงมีความเท่าทัน
ความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ที่ศึกษาและสามารถคิดวิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นจากการค้นคว้าเพื่อ
น าเสนอ เพ่ือเพ่ิมทักษะการรู้สารสนเทศ
(Information literacy)ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไท
ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 

 

ทักษะทางปัญญา - ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงหน้า
ชั้นเรียนจากโจทย์ที่ก าหนดให้ โดยเป็น
การฝึกให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) และจัดเป็นเการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
- ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วม
ใจ (Collaboration) โดยมีการจัด
กิจกรรมให้ท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อ
ท าการคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking) จากกรณีศึกษาทางการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การศึกษาเรื่องโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง 
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ในแต่ละคาบของการสอนได้ให้
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โอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับ
หัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเป็น
องค์ความรู้ โดยเป็นการฝึกทักษะการ
ติดต่อสื่อสารและความร่วมมือกัน 
( Communication and 
collaboration) รวมทั้งได้เปิดห้อง
สนทนาและกระดานสนทนาไว้ในระบบ 
E-learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ ไว้
ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนอก
ห้องเรียน 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

- มีการมอบหมายให้นักศึกษาจับ
กลุ่ม และ ศึกษาปัญหา ตามหัวข้อที่
ได้รับมอบหมาย โดยนักศึกษาแต่ละคน
ต้องน าหลักการความรู้ที่ได้เรียนและ
ศึกษาจากแหล่งอื่นมาประยุกต์เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่ได้รับ เป็นการส่งเสริม
ทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

 

   

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ให้นักศึกษาการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโจทย์ที่
ได้รับ และสรุปองค์ความรู้ โดยเป็นการ
ฝึกทักษะการติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม และน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริม

  - พ้ืนฐานของนักศึกษามี
ความไม่เท่ากันท าให้
นักศึกษาบางคนไม่
สามารถท าความเข้าใจให้
ทันกับประเด็นที่ก าลังท า
การอภิปรายอยู่ มีความ
น่าเชื่อถือมีความ
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และพัฒนาทักษะทักษะกระบวนการ
คิด มีความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคม และการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21 

 

น่าเชื่อถือรวมถึงนักศึกษา
ยังขาดความสามารถใน
การค้นคว้า สื่อที่มีความ
น่าเชื่อถือ 

 

 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

 ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีการเพิ่มภาคปฏิบัติลงไปในรายวิชา แต่เนื่องจากวิชามีจ านวนชั่วโมงเป็นวิชา
บรรยายจึงท าให้ไม่สามารถฝึกโปรแกรมได้อย่างเต็มที่ ในปีถัดๆไปควรมีการเพิ่มการฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม
ให้มากขึ้น หรือสร้างงานผสมผสานร่วมกับวิชาอ่ืนๆของหลักสูตรเพื่อให้เห็นการประยุกต์ใช้ที่เป็นรูปธรรม 
และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนให้มีชั่วโมงปฏิบัติเพิ่มด้วย 
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หมวดที่ หมวดที่ 33  สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชาสรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ านวนนักศึกษา 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน) 14 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 14 
3.จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 0 

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน  

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน   N = 12 ร้อยละ 
A 1 7.14 
B+ 2 14.29 
B 2 14.29 
C+ 2 14.29 
C 0 0.00 
D+ 1 7.14 
D 3 21.43 
F 3 21.43 
F (ขาดสอบ) 0 0 

2. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ:  ไม่มี 

3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา:  

3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน: 
 ไม่มี 
3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
 ไม่มี  
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4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ในระหว่างการเรียนการสอน มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ โดยพิจารณาจากการ
สอบถามนักศึกษา  การตรวจผลงานของนักศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  ซ่ึง
ภายหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  เป็น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบผล
การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และพิจารณาผล
สอบ รวมถึงการท าแบบรายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
โดยมีคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ เป็นผู้
พิจารณา 

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือพิจารณาข้อสอบกลางภาค และข้อสอบ
ปลายภาค รวมถึงพิจารณาวิธีการให้คะแนน  

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือพิจารณาผลการเรียนรายวิชา และส่งให้
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ 
พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งสรุปผลว่าเป็นไปตามที่
อาจารย์ผู้สอนก าหนดไม่มีการปรับแก้ใด ๆ 

 มีการท าแบบรายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ หมวดที่ 44  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

ซอฟแวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยท าให้ไม่
สามารถให้นักศึกษาทดลองใช้ได้ด้วยตัวเอง  

ท าให้นักศึกษาขาดโอกาศที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ไม่มี 
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หมวดที่  หมวดที่  55  การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา:  
ใน E learning อยากให้อาจารย์ลงข้อมูลโจทย์ในหัวข้อการบ้าน  

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 :  
เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนและสไลด์มีการจัดท าในรูปแบบที่นักศึกษาต้องปฏิบัติตามในชั้น
เรียน  และเม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละครั้งผู้สอนถึงจะท าการเปิดให้นักศึกษาดาวน์
โหลด ซึ่งเอกสารที่เป็นงานประจ าในแต่ละครั้งจะรวมอยู่ในเอกสารข้างต้นด้วย ซึ่งในแต่ละครั้ง 
จะมีการปรับเปลี่ยนงานตามเนื้อหาที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ในเวลา จึงเป็นการยากท่ีจะท า
การแยกเอกสารออกมา ซึ่งในปีถัดไปอาจมีการแยกเอกสารตั้งแต่ต้น 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น:  
 ไม่มี 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1:  
 ไม่มี 
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หมวดที่ หมวดที่ 66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง  

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา:  

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินการ 
- ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา และเพ่ิมเติม

ภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเห็น
การประยุกต์ใช้งานจริง 

มีการเพิ่มกิจกรรมเชิงปฏิบัติโดยให้นักศึกษา
เรียนรู้ภาษาไพทอน ใช้ในการค านวนในเนื้อหา
ต่างๆในรายวิชา 

- ปรับสื่อที่ใช้ในการสอนนอกจากรูปแบบ
สไลด์น าเสนอแล้วอาจเพิ่มคู่มือใน
รูปแบบของเอกสารประกอบรายวิชาที่
ไม่ใช่สื่อดิจิตอลเพ่ือให้เกิดทักษะในการ
เขียน การอ่าน และการวิเคราะห์มากข้ึน 

มีการปรับปรุงเนื้อหาที่ใช้ในการสอนและปรับสื่อ
ให้เหมาะสมกับรูปแบบการสอน แต่เนื่องจาก
รูปแบบการสอนเป็นแบบ ออนไลน์ท าให้การเพิ่ม
ทักษะทางการเขียนเป็นไปได้ยากเพราะยากที่จะ
ติดตามนักศึกษา 

- อาจต้องมีการสร้างสรรค์และน าเสนอ
วิธีการสอนในรูปแบบใหม่เพ่ือให้เหมาะ
กับนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการศึกษา
คณิตศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาเห็น
ความส าคัญและสนุกไปกับรายวิชา 

มีการใช้โปรแกรมใหม่ๆสอนในรายวิชา แต่มีอุป
สรรค์จากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
เป็นอย่างมาก 

 

2. การด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา:  
การด าเนินการในการปรับปรุงรายวิชา ผลการด าเนินการ 

มีการใช้โปรแกรมในการสื่อสารมากกว่า 1 วิธีและ
เลือกโปรแกรมท่ีเหมาะสมกับการท างานเป็นกลุ่ม
เพ่ืออ านวยความสดวกให้นักศึกษาคุยกันได้อย่าง
ง่ายและอาจารย์ติดตามได้ง่าย 

นักศึกษาให้ความร่วมมือค่อนข้างดี แต่เกิดปัญหา
นักศึกษาขาดสมาธิเพราะเป็นรูปแบบออนไลน์ที่
สภาพแวดล้อมของที่บ้านอาจจะไม่เหมาะสมกับ
การเรียน 

มีการเพิ่มแบบทดสอบก่อนเรียนใน E-learning 
และปรับเนื้อหาในเอกสารที่อยู่ใน E-learning 
และมีการอัพโหลด คลิปการสอน 

นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ในภายหลัง 
และสามารถมอบหมายงาน / กิจกรรม / 
โครงงานต่าง ๆ ผ่านระบบ E-learning ก่อให้เกิด
ความสะดวกทั้งกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริง เพ่ือให้
นักศึกษาเห็นความส าคัญของรายวิชา 

ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะเรียน
เพ่ิมข้ึน ลดอติส่วนบุคคลได้มาก 

เสริมกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษาท างานร่วมกันใน
คาบเรียนมากข้ึน 

นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียนมากข้ึน  



มคอ.มคอ.55  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ        15 

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

อาจต้องมีการพิจารณาเรื่องคาบเวลาของรายวิชาเพ่ือ
เพ่ิมทักษะให้นักศึกษาโดยอาจให้เป็นปรับให้เป็นวิชา
ปฏิบัติ (2/2/0) 

ภาคการศึกษาท่ี 
1/66 

กรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

หากมีความจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้
อยู่ในรูปแบบออนไลน์อีก อาจจ าเป็นต้องหาสื่อ 
โปรแกรม และรูปแบบที่ท าให้นักศึกษาสามารถมีสมาธิ
กับการเรียนมากขึ้น 

ภาคการศึกษาท่ี 
1/65 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมวิธีการสอนในรูปแบบใหม่
เพ่ือให้เหมาะกับนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการศึกษา
คณิตศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาเห็นความส าคัญและสนุกไป
กับรายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี 
1/65 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจต้องมีการปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาเป็นระยเวลาที่นานกว่าที่ผ่านมาเพราะในภาคการศึกษาท่ี
ผ่านมา ปัญหาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพ้ืนของนักศึกษาที่ต่างกัน รวมไปถึงความตั้งใจของตัวนักศึกษา 
ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าใจองค์ความรู้ในรายวิชาได้อย่างเต็มที่ 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

CS1323 
โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง 

ลายมือชื่อ 
วันที่รายงาน 7 มกราคม 2565 

ชื่อ – สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

 

อ.ดร.ศิลา  เต็มศิริฤกษ์กุล 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

อ.เปรมรัตน์  พูลสวัสดิ์ 

 

 

อ.ณัฐพร  นันทจิระพงศ์ 

 

 

อ.นฤดี  บูรณะจรรยากุล 

 

 

ผศ.สุธีรา  พึ่งสวัสดิ ์

 
 

อ.ภัททิตา  เลิศจริยพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




