
มคอ.มคอ.55  

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ        1 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัลสาขาวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัล  

ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 11  ปีการศึกษา 25ปีการศึกษา 256655 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                        

หมวดหมวดที ่ที ่11  ข้อมูลทัว่ไปข้อมูลทัว่ไป  

1. รหัสและชื่อวิชา : CS1001  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน    

           (Application Software in daily life) 

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

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 
กลุ่มเรียน : 01-09   
ชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา :   อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม :   
อาจารย์วรนุช มีภูมิรู้ 
อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์ 
อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล 
อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา พ่ึงสวัสดิ์ 

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ทุกภาคการศึกษา / ทุกชั้นปีการศึกษา 

5.  สถานที่เรียน:  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 2-425) อาคารเรียน 2  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ภาคบรรยาย 

 ไม่มี 

  ภาคปฏิบัติการ 
กลุ่ม 01 อังคาร   เวลา 08.30-10.30 น.  ห้อง 2-425 
กลุ่ม 02 อังคาร   เวลา 12.30-14.30 น.  ห้อง 2-425 
กลุ่ม 03 อังคาร  เวลา 14.30-16.30 น.  ห้อง 2-425 
กลุ่ม 04 พุธ   เวลา 08.30-10.30 น.  ห้อง 2-425 
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กลุ่ม 05 พุธ   เวลา 10.30-12.30 น.  ห้อง 2-425 
กลุ่ม 06 พุธ  เวลา 14.30-16.30 น.  ห้อง 2-425 
กลุ่ม 07 พฤหัสบดี  เวลา 10.30-12.30 น.  ห้อง 2-425 
กลุ่ม 08 พฤหัสบดี เวลา 12.30-14.30 น.  ห้อง 2-425 
กลุ่ม 09 พฤหัสบดี เวลา 15.30-17.30 น.  ห้อง 2-425 

  

หมวดที ่หมวดที ่22  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกตา่งเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 แนะน า MS-Windows Environment 

• Windows environment 

• แนะน าส่วนต่าง ๆ ของ MS-
Windows ได้แก่ search 

• แนะน าโปรแกรม Windows 
Explorer 

• การใช้ค าสั่งต่าง ๆ เช่น copy, cut, 
paste, format, create folder 

- 2 - 2  

2 การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น 

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 

• แนะน าความรูเ้กี่ยวกับอินเทอรเ์น็ต 

• แนะน าบริการสื่อสารข้อมลูแบบตา่ง ๆ 
บนอินเทอร์เน็ต 

• การสืบค้นข้อมลูบนเว็บไซตด์้วย 
Search  Engine 

• การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

- 2 - 2  

3 การสร้าง Web Page เบ้ืองต้น  

• การตั้งช่ือเว็บเพจ 

• การสร้างตาราง 

• การจัดรูปแบบข้อความ ได้แก่ ตัวหนา  

- 2 - 2  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกตา่งเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ขนาดตัวอักษร  
สีตัวอักษร ต าแหน่งของตัวอักษร 

• การน ารูปภาพใส่ในเว็บเพจ 

• การปรับเปลี่ยนพื้นหลัง 

 4 การสร้าง Web Page เบ้ืองต้น (ต่อ) 

• การเช่ือมโยงไปยังหน้าเอกสารเดียวกัน 

• การเช่ือมโยงไปยังหน้าเอกสารอื่น ๆ 

• การเช่ือมโยงไปยังไฟล์ข้อมูลหรือ
เว็บไซต์อื่น ๆ  

• การเช่ือมโยงไปยังจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

- 2 - 2  

5 การใช้งานโปรแกรมประเภท Word 
Processor เบ้ืองต้น 

• การสร้าง บันทึก และแก้ไขแฟ้มขอ้มูล 

• การใช้แท็บ 

• การเปลีย่นรูปแบบตัวอักษร 

• การสร้างตาราง 

• ทดลองการใช้งานเพื่อการออกแบบ
เอกสารทีส่วยงาม 

• การเปิดแฟ้มเอกสารที่มีอยู่แล้ว เพื่อ
ท าการเปลีย่นแปลงแก้ไขเนื้อหาตามที่
ก าหนด 

- 2 - 2  

6 การใช้งานโปรแกรมประเภท Word 
Processor เบ้ืองต้น (ต่อ) 

• การก าหนดค่าตัวแปรต่าง ๆ ของการ
จัดหน้ากระดาษ ได้แก่ หัวกระดาษ 
ท้ายกระดาษ การใส่เลขหน้า 

• การจัดแบ่งคอลมัน ์

• การสร้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ 

- 2 - 2  

7 ทดสอบภาคปฏิบัติ คร้ังท่ี 1 - 2 - 2  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกตา่งเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

8 สอบกลางภาค รายวิชานี้ไมม่ีจัดสอบกลางภาค 

9 การใช้งานโปรแกรมน าเสนอผลงาน 
(Presentation graphic) 

• แนะน าการเรียกใช้ บันทึก และออก
จากโปรแกรม 

• เครื่องมือต่าง ๆ ในริบบอน (Ribbon) 

• การสร้าง Slide และการเลือก 
Layout 

• การใส่ข้อความใน Layout และการ
เพิ่มข้อความ (Text box, Word art) 

• การใส่ Shapes / Icons / 3D Model 

• การใส่รูปภาพในรูปแบบต่าง ๆ 

• การสร้างตาราง 

• การใช้ Smart Art เพื่อสร้างแผนผัง
ล าดับงาน / แผนผังองค์กร 

• สร้างแผนภูมิตา่ง ๆ 

• การวาดรูป (Ribbon : Draw) 

• การสร้างเทมเพลตจากงานน าเสนอ 
(Ribbon : Design) 

- 2 - 2  

10 การใช้งานโปรแกรมน าเสนอผลงาน 
(Presentation graphic) (ต่อ) 

• การสร้าง Screen Recording เพือ่
จัดท า Video 

• แนะน าการใส่ Clip Video / Audio 

• การตั้งค่าการเคลื่อนไหวของวัตถบุน
สไลด์และเอฟเฟ็กตต์่าง ๆ 

• ออกแบบเส้นทางการเคลื่อนไหว 

• การตั้งค่าการเปลีย่นสไลด ์

• การตั้งค่าเวลาในการน าเสนอ  

- 2 - 2  

11 รู้จักกับ Internet of Things (IoT) 

• แนวคิดและความหมายของ Internet 
- 2 - 2  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกตา่งเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

of Things 

• บทบาทของ IoT ปัจจุบันสู่อนาคต 

• IoT กับชีวิตประจ าวันและการ
ประยุกต์ใช้ IoT 

12 การใช้งานโปรแกรมประเภท 
Spreadsheet เบ้ืองต้น 

• Short key 

• Transpose 

• Format as a Table 

• Custom list 

• Flash fill 

• Conditional Formatting 

- 2 - 2  

13 การใช้งานโปรแกรมประเภท 
Spreadsheet เบ้ืองต้น (ตอ่) 

• การค านวณโดยใช้สตูร (Formula) 

• การค านวณโดยใช้ฟังก์ชัน (Function) 
SUM, MAX, MIN และ AVERAGE 

• การสร้างแผนภมูิและกราฟ  

• การเลือกประเภทของกราฟ 

• การน าข้อมูลเข้ามาสร้างกราฟ 

• การก าหนดรายละเอียดกราฟ 

- 2 - 2  

14 การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
เบ้ืองต้น 

• ลักษณะของฐานข้อมลู 

• การเรยีกใช้และออกจากโปรแกรม 

• การออกแบบโครงสร้างข้อมูลในตาราง 

• การก าหนดความสมัพันธ์ระหว่าง
ตาราง 

• การใช้งานตารางข้อมูล (Table) 

• การเพิ่ม แก้ไข ข้อมลูในตาราง 

- 2 - 2  

15 การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล - 2 - 2  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกตา่งเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

เบ้ืองต้น (ต่อ) 

• การใช้งานแบบสอบถาม (Query) 

• การสร้างแบบสอบถามในมมุมอง
ออกแบบ 

• การสร้างแบบสอบถามจากหลาย ๆ 
ตาราง 

16 ทดสอบภาคปฏิบัติ คร้ังท่ี 2 - 2 - 2  

17 สอบปลายภาค 2 2  
รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา - 30 - 30  

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

สัปดาห์ หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน นัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
แนวทางการชดเชย 

   

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - ในคาบแรกของการเรียนการสอน ผู้สอนได้
ท าข้อตกลงกับนักศึกษา ในเรื่องการลงชื่อ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ให้
ตรงตามก าหนด การวัดและประเมินผล 
รวมถึงการแต่งกายที่เหมาะสมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสังคม 
-  ในการเรียนการสอน ผู้ สอนได้มี การ
สอดแทรกอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลั ย 

✓   
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

(คุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด 
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และจริยธรรมไว้ใน
หัวข้อต่าง ๆ และได้ย ้าเตือนให้นักศึกษา
ด าเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญ าเศรษ ฐกิ จ
พอเพียงและเรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม โดยแสดง
ไว้ใน PowerPoint และตั้งเป็นภาพพ้ืนหลัง
บนจอภาพในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมนี้ถือเป็นการเสริมสร้างการเป็นผู้ที่มี
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพ้ืนฐาน
ของจิตใจซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 
- เน้นให้นักศึกษารู้จักการประหยัดพลังงาน 
เคารพกฎระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าเรียน การปฏิบัติ
ตนในการเข้าสอบ รวมถึงกิจกรรม 7 ส. 
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้าง
นิสัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม) ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น การ
ไม่ทิ้ งขยะในห้ องเรียน ซึ่ งถือ เป็นความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
-  เน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการ
แ ต่ ง ก า ย ให้ เป็ น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
-  ให้นักศึกษามีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ 
โดยการไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน รู้จักคัดแยก
ขยะและการใช้จักรยานอย่างมีวินัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 
-  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ได้รับมอบหมายในห้องปฏิบัติการฯ กิจกรรม
นี้ ถือ เป็ นการส่ งเสริมและพัฒนาทั กษะ
กระบวนการคิด อันเป็นคุณสมบัติของบัณฑิต
ไทยในศตวรรษท่ี 21 
-  ก าหนดเวลาและคะแนนส าหรับการส่งงาน
ที่มอบหมายไป เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาส่ง
งานตรงเวลา 
-  มอบหมายให้ นั กศึ กษารวบรวมงาน
มอบหมายต่ าง ๆ  ไว้ ในแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ E-learning 

ความรู้ -  ส อน โด ย ใช้ วิ ธี ก า รบ รรย าย เนื้ อ ห า
ภาคปฏิบัติการ โดยยกตัวอย่างการใช้งาน 
-  ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างและ
งานที่ได้รับมอบหมายในคาบปฏิบัติการโดย
ใช้ความรู้ที่สอนมาปรับในการท าแบบฝึก
ปฏิบัติ  และสามารถเลือกใช้ เครื่องมือที่
เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายจัดเป็น
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) อันเป็นการเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาผลงานต่อยอดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
-  ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาจาก
งานที่ ได้รับมอบหมาย กิจกรรมนี้ถือเป็น
กิจกรรมที่ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมนื้ถือเป็นการบูรณา
การงานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 
-  แนะน าให้นักศึกษาท าการค้นคว้าด้วย
ตนเองจากแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ ที่อาจารย์
ผู้สอนแนะน าไว้ใน E-learning  

✓  - การที่นักศึกษาต้องอ่าน
เอกสารประกอบการสอน
ใน E-learning ไปพร้อม ๆ 
กับฝึกปฏิบั ติ  ก่อให้ เกิด
ความล่ าช้ าในการสอน 
เพราะนักศึกษาต้องสลับ
หน้ าจอไปมาและท าให้
นักศึกษาตามบทเรียนไม่
ทัน  
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

-  นอกจากการสอนเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ
รายวิชานี้  ผู้สอนยังได้สอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษา 
โดยการใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีทัศน์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาชี้ประเด็น
ส าคัญในชั้นเรียน รวมถึงสร้างลิงก์เชื่อมโยง
ไปยังเว็บไซต์ของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ E-
learning 
-  จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เป็นลักษณะของ Blended Learning โดยมี
การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 
และจัดหาสื่อวีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย
และการฝึกปฏิบัติ เพ่ือน าขึ้น E-learning 
ส าหรับให้นักศึกษาสามารถน าไปทบทวน
ความรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาและตลอดเวลา 

ทักษะทางปัญญา ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ
โดยท าการหาข้อมูลที่เหมาะสมกับงานที่ท า
ซึ่งต้องผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมาประกอบการ
จัดท าผลงาน กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะทักษะกระบวนการคิด ตาม
คุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 

✓   

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

-  สอน โดย ใช้ วิ ธี ก ารบ รรย าย เนื้ อ ห า
ภาคปฏิบั ติ การ และใช้สื่ อวิดีทัศน์ เป็ น
ตัวอย่ างในการน าเสนอให้นั กศึ กษาได้
ตระหนักถึงหลักการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือเป็นการเคารพสิทธิและหน้าที่ความเป็น
พลเมืองดี 
- มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาตามหัวข้อ

✓  - นักศึกษาจะส่งงานตรง
ต่อเวลา เนื่องจากอาจารย์
ผู้สอนจะตรวจงานภายใน
คาบเรียนเท่านั้น ส่วนส่ง
งานผ่านระบบ E-learning 
ที่ไม่รับการบ้านย้อนหลัง 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ที่ก าหนด โดยนักศึกษาต้องน าความรู้ที่ได้
เรียนและศึกษาในคาบเรียนมาพัฒนางาน 
กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยี
เรียนรู้ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทย
ในศตวรรษที่ 21โดยต้องค านึงถึงสิทธิและ
หน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 

หากพ้นก าหนดเวลาส่ ง
แล้ว 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-  ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างและ
งานที่ได้รับมอบหมายในคาบปฏิบัติการโดย
ใช้ความรู้ที่สอนมาปรับในการท าแบบฝึก
ปฏิบัติ  และสามารถเลือกใช้ เครื่องมือที่
เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
-  มีโจทย์ตัวอย่าง และแบบฝึกปฏิบัติให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะ คิดวิเคราะห์  และ
แก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-  ให้ นั ก ศึ ก ษ า วิ เค ร า ะ ห์ ง าน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย น าเสนอการแก้ปัญหา และ
เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม กิจกรรม
นี้ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทักษะ
กระบวนการคิด ตามคุณสมบัติของบัณฑิต
ไทยในศตวรรษท่ี 21 

✓   

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

 ไม่มี 
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หมวดที ่หมวดที ่33  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ านวนนักศึกษา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 367 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 367 

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) - 

 

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน   N = 363 
(ไม่คิด W, F(ขาดสอบ)) 

ร้อยละ 

A 179 49.31 
B+ 54 14.88 

B 39 10.74 
C+ 67 18.46 

C 17 4.68 

D+ 4 1.10 
D 1 0.28 

F 2 0.55 

F (ขาดสอบ) 4 - 

ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ที่ก าหนดในหลักสูตร โดยก าหนดการตัดเกรด ตามช่วงคะแนนต่อไปนี้ 
 

เกรด ช่วงคะแนน 
A 80-100 

B+ 75-79 

B 70-74 
C+ 60-69 

C 50-59 

D+ 45-49 
D 40-44 

F 0-39 
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2. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ:  ไม่มี 

3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา:  

3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน: 
 ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีวันหยุดเกินกว่าที่คาดไว้ 
3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
 ไม่มี 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ในระหว่างการเรียนการสอน มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ใน รายหั วข้อ  โดย
พิ จ ารณ าจ าก ก ารส อบ ถาม นั ก ศึ ก ษ า  
การตรวจผลงานของนักศึกษา ผลการ
ทดสอบภาคปฏิบัติครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ซึ่ง
ภายหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา 
เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้
คะแนนสอบ และพิจารณาผลสอบ รวมถึง
ก ารท าแบ บ ราย งาน ผล การท วน สอบ
ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการวิชาการ
ประจ าคณะฯ เป็นผู้พิจารณา 

• มี ก ารป ระชุ ม คณ ะกรรม การบ ริ ห าร
หลักสูตร เพ่ือพิจารณาข้อสอบปลายภาค 
รวมถึงพิจารณาวิธีการให้คะแนน  

• มี ก ารป ระชุ ม คณ ะกรรม การบ ริ ห าร
หลักสูตร เพ่ือพิจารณาผลการเรียนรายวิชา 
และส่งให้คณะกรรมการวิชาการประจ า
คณะฯ พิจารณาอีกครั้ ง ซึ่ งสรุปผลว่า
เป็นไปตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดไม่มีการ
ปรับแก้ใด ๆ 

• มีการท าแบบรายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่หมวดที ่44  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ช ารุด เนื่องจากอายุการใช้งาน อาทิ โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ และเก้าอ้ี ท าให้มีการช ารุด
เกิดข้ึน 

ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  

เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ล้าสมัย  

ขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ไม่สามารถ
ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ ๆ ที่ทันสมัยส าหรับสอน
นักศึกษาได้ 

ระบบ เครือข่ าย อิน เทอร์ เน็ ตภ ายใน
มหาวิทยาลัยไม่มีเสถียรภาพ บ่อยครั้งที่
เปิดใช้งานไม่ได้ หรือล่าช้าผิดปกติ 

ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาอยู่ใน 
E-learning  

เนื่องจากการเรียนการสอนในรายวิชา ต้องฝึกปฏิบัติ
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา การที่นักศึกษาต้อง
อ่าน เอกสารประกอบการสอนใน  E-learning ไป 
พร้อม ๆ กับฝึกปฏิบัติ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการสอน 
และท าให้นักศึกษาตามบทเรียนไม่ทัน 

ระบบ E-learning สามารถเข้าใช้งานได้ 
แต่บ่อยครั้งที่ไม่สามารถ Upload ไฟล์ขึ้น
ไปบนระบบได้  

นักศึกษาไม่สามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ ท าให้
ขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมส าหรับการเรียน
การสอนให้ทันสมัยยิ่ งขึ้น  จากการที่
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดซื้อซอฟต์แวร์ 
Office 365 และ MS-teams 

เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ล้าสมัย ท าให้เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ Office 365 แล้ว
เปิดใช้งานเครื่องจะแฮงก์บ่อยเนื่องจากประสิทธิภาพไม่
เพียงพอที่จะรองรับการรันโปรแกรมดังกล่าว อีกทั้ง
นักศึกษาต้อง Login เข้าโปรแกรมเพ่ือใช้งาน บางครั้ง
ต้อง Login ซ ้ามากกว่าหนึ่งครั้งจึงจะสามารถใช้งาน
โปรแกรมได้ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเรียน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรายวิชา 
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2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมีวันหยุดประจ าปีตรงกับ
ตารางเรียนของนักศึกษา  

 

- บางกลุ่มเรียนต้องหาเวลาสอนชดเชยให้กับนักศึกษา 
ซึ่งเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

- นักศึกษาบางคนอาศัยโอกาสดังกล่าวในการหยุดเรียน
ยาว ท าให้นักศึกษาที่ขาดเรียนในคาบดังกล่าว ตาม
บทเรียนไม่ทัน และไม่สามารถท าแบบทดสอบได้ 

มหาวิทยาลัยมีการมอบหมายภาระงาน
อ่ืน ๆ ให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการใน
ช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนในรายวิชา 

 

อาจารย์ผู้สอนต้องบันทึกการสอนในครั้งนั้น เพ่ือให้
นักศึกษาศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งหากนักศึกษามีข้อสงสัย
หรือต้องการซักถามในขณะที่ฝึกปฏิบัติจะไม่สามารถ
ท าได้ เนื่องจากไม่ใช่คาบเรียนปกติ 

นักศึกษาติดธุระส่วนตัวไม่สามารถมา
เรียน/สอบปฏิบัติ ในคาบดั งกล่ าวได้  
มั กจะม าเรี ยน /สอบ ป ฏิ บั ติ ร่ วมกั บ
นักศึกษากลุ่มอ่ืน 

อาจารย์ผู้สอนประสบปัญหาการเก็บรวบรวมคะแนน 
เนื่องจากรายวิชานี้มีอาจารย์ผู้สอนหลายท่าน จึงไม่
อนุญาตให้นักศึกษามาเรียนร่วม/สอบปฏิบัติร่วมกับ
นักศึกษากลุ่มอ่ืนโดยพละการ (ต้องได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์ผู้สอนหรือให้คณะต้นสังกัดท าใบค าร้องชอ
ความอนุเคราะห์แล้วเท่านั้น)  
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หมวดหมวดที ่ที ่  55  การประเมินรายวิการประเมินรายวิชาชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา: 
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลให้อาจารย์น าไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
- สอนดีมากเลยค่ะ 
- อยากให้อาจารย์สอนช้า ๆ ค่ะ สมองหนูประมวณไม่ทันที่อาจารย์พูดเลยค่ะ  
- อาจารย์ดีอยู่แล้ว 
- นักศึกบางคนไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ อยากให้เวลาอาจารย์สั่งงานให้กลับไปท าที่บ้านแบบไม่

ยากเกินไปค่ะ 
- อาจารย์สอนดีมากค่ะ เดินมาสอนถึงท่ีเลยค่ะขอบคุณค่ะ 
- มีแบบฝึกให้ท าทุกคาบดีมากเลยค่ะ 
- อาจารย์สอนดี สอนสนุกมากค่ะ ไปเรียนแล้วไม่เบื่อค่ะ 
- อาจารย์น่ารักมากค่ะ พูดเก่ง เล่นกับนักศึกษา ท าให้ห้องเรียนน่าเรียนยิ่งขึ้นค่ะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
- เนื้อหาครอบคลุมมากค่ะ 

- เนื้อหาซ ้าซากไปหน่อย 

- อยากให้มีการปรับปรุงส่วนของเนื้อหาที่สอน เพราะโปรเเกรมที่ใช้สอนหรือจะเป็นจะเป็นตัวเนื้อหา

ที่ใช้ในการสอนมีความล้าสมัยเกินไป อยากให้มีการปรับเปลี่ยนครับ 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น สภาพห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด ฯลฯ 
- อยากให้อินเทอร์เน็ตแรงค่ะ เพราะบางทีอินเทอร์เน็ตช้าแล้วตามอาจารย์ไม่ทันค่ะ  

- อยากได้เครื่องคอมพิวเตอรใ์หม่ให้เหมาะสมกับค่าเทอม 

- แอร์หนาวเกินไป 

- คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการค่อนข้างช้าและบางครั้งก็ค้างในระหว่างเรียนและสอบ ท าให้ท างาน

ไม่ทันและอาจจะเสียเวลาในการสอบ 

- ควรเปลี่ยนเก้าอ้ีและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียน  

- เก้าอ้ีหรือว่าโต๊ะต่าง ๆ อยากให้มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเพราะไม่ว่าจะในส่วนของซอฟต์แวร์ 

และ/หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เองก็อยากให้มีการอัปเกรดขึ้น หรือมีการเปลี่ยนเพ่ือเอาของใหม่มา

แทนครับ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ชอบไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ควรปรับปรุง 
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1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 :  
ได้มีการร่วมพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชาในประเด็นดังกล่าว แต่เห็นพ้องต้องกันว่า

พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาอาจจะแตกต่างกัน และเนื้อหารายวิชาก็เหมาะสมแล้วกับระยะเวลา
ที่ก าหนด เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีการสอนในภาคปฏิบัติรวมถึงประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
หอ้งปฏิบัติการค่อนข้างเก่า จึงเป็นการยากท่ีจะควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว แต่ได้พยายามปรับรูปแบบการ
สอน รวมถึงรูปแบบงานให้สอดรับกับการเรียนการสอนโดยยังคงมาตรฐานการเรียนของรายวิชาให้ได้มาก
ที่สุด 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน:  
 ไม่มี 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1:  
 ไม่มี 
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หมวดที ่หมวดที ่66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง  

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา:  

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินการ 
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมส าหรับการเรียนการสอนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
จากการที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดซื้อซอฟต์แวร์ Office 365 
และ MS-teams 

ด าเนินการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่รองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยในส่วนของการท าแบบฝึก
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการฯ ให้รองรับนักศึกษาที่ไม่สามารถท า
แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติการได้ กล่าวคือ สร้างแบบฝึกหัดใน
รูปแบบข้อเขียนส าหรับนักศึกษาไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 
หรือมอบหมายชิ้นงานอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาสามารถท าบนโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน หรือ iPad ได้ทั้งนี้ แบบฝึกหัดดังกล่าว สามารถวัด
ทักษะความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนได้เทียบเท่ากับ
การท าแบบฝึกปฏิบัติ  

ด าเนินงานปรับปรุงเนื้อหาในหัวข้อเรื่อง
ดังกล่าวในระบบ E-learning เรียบร้อย
แล้ว แต่ในภาคการศึกษานี้ ไม่มีนักศึกษา
คนใดต้องท าแบบฝึกหัดในรูปแบบข้อเขียน 

จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ รองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยในส่วนของการทดสอบ
ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม ให้รองรับนักศึกษาที่ไม่
สามารถทดสอบภาคปฏิบัติการได้ กล่าวคือ สร้างแบบทดสอบ
ในรูปแบบข้อเขียนส าหรับนักศึกษาไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนตัว ทั้งนี้ แบบทดสอบดังกล่าว สามารถวัดทักษะความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับการสอบได้เทียบเท่ากับการสอบภาคปฏิบัติ 

ด าเนินงานปรับปรุงเนื้อหาในหัวข้อเรื่อง
ดังกล่าวในระบบ E-learning เรียบร้อย
แล้ว แต่ในภาคการศึกษานี้ ไม่มีนักศึกษา
คนใดต้องท าการทดสอบความสามารถใน
การใช้งานโปรแกรมในรูปแบบข้อเขียน 

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น นักศึกษา
ส าม า รถ ก ลั บ ม า เรี ย น  On site ใน ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ ได้ อย่างสมบู รณ์  จึ งจัดให้ มีการเข้าร่วม
สนั บ ส นุ น ก า รส อน ราย วิ ช าข อ ง เจ้ าห น้ า ที่ ป ร ะจ า
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ดูแลตรวจ
ตราอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินการใช้งานได้ในการ
เรียนการสอนหากตรวจสอบพบความผิดปกติที่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาก าลังใช้งานอยู่ จะได้สามารถแก้ไข
ปัญ หาในการใช้ งานต่ าง ๆ  ให้ กั บนั กศึ กษาได้ทั นที  

ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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ประสานงาน เม่ือ เกิดปัญ หาในการใช้ งานต่ าง ๆ  กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ในคาบ
เรียนเพื่อประเมินการแก้ปัญหาและด าเนินการแก้ไข 

 

2. การด าเนินการดา้นอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา: 

การด าเนินการในการปรับปรุงรายวิชา ผลการด าเนินการ 
ในภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2565 รายวิชา 

CS1001 การใช้คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน มีการ
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Hybrid learning) ที่เป็นการน าการเรียนการสอน
ในห้องเรียนมาผสมผสานกับการเรียนการสอนนอกห้องเรียน
ด้วยระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน แต่อาจารย์ผู้สอนได้ประสบปัญหาต่าง ๆ 
เช่น นักศึกษาหยุดเรียนโดยไม่แจ้งสาเหตุล่วงหน้ากับอาจารย์
ผู้สอน แล้วมาขอท าแบบฝึกปฏิบัติย้อนหลัง หรือนักศึกษาเข้า
เรียนออนไลน์โดยไม่แจ้งสาเหตุล่วงหน้ากับอาจารย์ผู้สอน เป็น
ต้น ซึ่งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาได้แจ้งให้นักศึกษาทราบถึง
ข้อก าหนดในการเรียนรายวิชานี้ในสัปดาห์แรกของการเรียนว่า 
หากหยุดเรียนจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ต้องมีใบรับรอง
แพทย์ หรือหากต้องไปปฏิบัติภารกิจใด ๆ ของคณะฯ ให้น า
บันทึกข้อความจากคณะฯ เป็นหลักฐานแจ้งอาจารย์ผู้สอน 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ ท าให้
นักศึกษาบางคนเลือกใช้วิธีการดูแลตนเองอยู่ในที่พักอาศัย 
ไม่ได้ ไปพบแพทย์ ประกอบกับนักศึกษาบางคนมีอาการ
เจ็บป่วยด้วยสาเหตุอ่ืน ๆ ที่มิใช่ COVID-19 จึงได้มีการร่วม
พูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชาในประเด็นดังกล่าว และ
ได้ข้อสรุปเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนรายวิชา CS1001 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ 

 
แนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนรายวิชา CS1001 ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

นักศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างด ี
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หากนักศึกษามีอาการเจ็บป่วยใด ๆ ที่ ไม่ได้ไปพบ
แพทย์เพ่ือท าการรักษา แต่เลือกดูแลตนเองอยู่ในที่ พักอาศัย 
หรือมีธุระส่วนตัวอันจ าเป็น ให้ท าหนังสือแจ้งมายังอาจารย์
ผู้สอนประจ ากลุ่ม โดยใช้ไฟล์ตัวอย่างที่แนบมาให้ 
- หากนักศึกษาพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ให้ผู้ปกครองและอาจารย์

ที่ปรึกษาลงลายชื่อรับทราบถึงสาเหตุการลา  
- หากนักศึกษาพักอาศัยอยู่ที่หอพัก ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลง

ลายชื่อรับทราบถึงสาเหตุการลา 
ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด  ๆ ให้นักศึกษาแจ้งสาเหตุการลา

ล่วงหน้ากับอาจารย์ผู้สอนก่อนการเรียนทุกครั้งผ่านทาง  
MS-Teams แล้วจึงท าหนังสือส่งในภายหลัง หากอาจารย์
ผู้สอนเห็นสมควรถึงสาเหตุการลา จึงจะยินยอมให้นักศึกษาท า
แบบฝึกปฏิบัติย้อนหลัง 
การจัดท าวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การหาผลสัมฤทธิ์ของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา CS1001 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบผสมผสาน  (Hybrid 
learning) และแนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนรายวิชา 
CS1001 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา CS1001 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256 อยู่ที่
ร้อยละ 89.6 

มีการเพ่ิมเติมสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนของรายวิชา ในหัวข้อ
เรื่อง “การสร้าง Web page เบื้องต้น” กล่าวคือ สร้างต้นแบบ
เว็บไซต์แนะน าจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย เพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้กับนักศึกษาในการพัฒนาชิ้นงานของตนเอง 

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และท าความ
เข้าใจได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้าง
ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ควรป รับ เป ลี่ ย น ครุภั ณ ฑ์ ใน ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
เก้าอ้ี เนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ท าให้มี
การช ารุดเกิดข้ึน 

- ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ควรปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ใหม่  

- ศูนย์ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ควรมีการติดตั้งระบบส ารองไฟ หรือ UPS ที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกตัว เพ่ือเป็นการป้องกันเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากปัญหาไฟ
กระชาก รวมถึงยังรองรับการบันทึกข้อมูลที่ท าอยู่ 
ณ ปัจจุบัน ไม่ให้สูญหายระหว่างที่กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง 

- ศูนย์ดจิิทัลเพื่อการศึกษา 

ค ว ร มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ  E-learning ให้ มี
เสถียรภาพก่อนที่เริ่มเปิดภาคการศึกษา เนื่องจาก
ปัจจุบันการเรียนการสอนในรายวิชานี้ขึ้นอยู่กับ
ระบบ E-learning ทั้งสิ้น  

- ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ควรมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มี
เสถียรภาพก่อนที่เริ่มเปิดภาคการศึกษา เนื่องจาก
ปัจจุบันการเรียนการสอนในรายวิชานี้ขึ้นอยู่กับ
ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติมและการดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ 
ประกอบการท างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 

- ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ควรเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตในรายวิชา CS1001 ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะเนื้อหาในรายวิชา
ค่อนข้างมาก และเป็นสิ่งจ าเป็นที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ในการที่จะออกไปปฏิบัติงานในวิชาชีพของตน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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ชื่องานวิจัย การหาผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา CS1001 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ชื่อผู้วิจัย อาจารย์นฤดี บรูณะจรรยากุล อาจารย์วรนุช มภีูมิรู้ อาจารยณ์ัฐพร นันทจิระพงศ์   

อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุธีรา พ่ึงสวสัดิ ์ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
รายวิชา CS1001 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน เป็นวิชาที่เรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป

ประเภทต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางการค านวณ โปรแกรมเพื่อการน าเสนองาน โปรแกรมระบบ
จัดการฐานข้อมูล โปรแกรมส าหรับการพัฒนาเว็บเพจ การประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมใน
การใช้งาน 

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการของรายวิชา CS1001 ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา อาจารย์ผู้สอนได้สอนโดยใช้
วิธีการบรรยายเนื้อหาภาคปฏิบัติการ โดยยกตัวอย่างการใช้งาน และมอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่บรรยาย นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างและงานที่ได้รับมอบหมายในคาบปฏิบัติการโดยใช้ความรู้ที่ เรียนมา
ปรับในการท าแบบฝึกปฏิบัติและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยก่อนสอบกลางภาค
และปลายภาค นักศึกษาจะต้องทดสอบความสามารถในการใช้โปรแกรม  

ในปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รายวิชา CS1001 การใช้คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน จึงมีการ
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid learning) ที่เป็นการน าการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนมาผสมผสานกับการเรียนการสอนนอกห้องเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน แต่อาจารย์ผู้สอนได้ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น นักศึกษาหยุดเรียนโดยไม่แจ้งสาเหตุล่วงหน้ากับ
อาจารย์ผู้สอน แล้วมาขอท าแบบฝึกปฏิบัติย้อนหลัง หรือนักศึกษาเข้าเรียนออนไลน์โดยไม่แจ้งสาเหตุล่วงหน้ากับอาจารย์
ผู้สอน เป็นต้น ซึ่งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาได้แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงข้อก าหนดในการเรียนรายวิชานี้ในสัปดาห์แรกของการ
เรียนว่า หากหยุดเรียนจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือหากต้องไปปฏิบัติภารกิจใด ๆ ของคณะฯ 
ให้น าบันทึกข้อความจากคณะฯ เป็นหลักฐานแจ้งอาจารย์ผู้สอน 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ียังคงแพร่ระบาดอยู่ ท า
ให้นักศึกษาบางคนเลือกใช้วิธีการดูแลตนเองอยู่ในที่พักอาศัย ไม่ได้ ไปพบแพทย์ ประกอบกับนักศึกษาบางคนมีอาการ
เจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่น ๆ ท่ีมิใช่ COVID-19 จึงได้มีการร่วมพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชาในประเด็นดังกล่าว และ
ได้ข้อสรุปเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนรายวิชา CS1001 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ 

 
แนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนรายวิชา CS1001 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

หากนักศึกษามีอาการเจ็บป่วยใด ๆ ที่ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อท าการรักษา แต่เลือกดูแลตนเองอยู่ในที่พักอาศัย 
หรือมีธุระส่วนตัวอันจ าเป็น ให้ท าหนังสือแจ้งมายังอาจารย์ผู้สอนประจ ากลุ่ม โดยใช้ไฟล์ตัวอย่างท่ีแนบมาให้ 

- หากนักศึกษาพักอาศยัอยู่ที่บ้าน ให้ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาลงลายช่ือรับทราบถึงสาเหตุการลา  
- หากนักศึกษาพักอาศัยอยู่ที่หอพัก ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายชื่อรับทราบถึงสาเหตุการลา 
ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด  ๆ ให้นักศึกษาแจ้งสาเหตุการลาล่วงหน้ากับอาจารย์ผู้สอนก่อนการเรียนทุกครั้งผ่ านทาง  

MS-Teams แล้วจึงท าหนังสือส่งในภายหลัง หากอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรถึงสาเหตุการลา จึงจะยินยอมให้นักศึกษาท า
แบบฝึกปฏิบัติย้อนหลัง 
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ตัวอย่างใบลาวิชา CS1001 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัยชั้นเรียน 
 เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) และแนวปฏิบัติส าหรับ
การเข้าเรียนรายวิชา CS1001 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ท าการศึกษา 
นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ลงทะเบียนรายวิชา CS1001 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ในชีวิตประจ าวัน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 367 คน 
2. ระยะเวลาในการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
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เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) และแนวปฏิบัติ
ส าหรับการเข้าเรียน รายวิชา CS1001 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคา่ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 
ผลการวิจัย 

- เกณฑ์การประเมิน ผู้สอนอ้างอิงจากแบบสอบถามความพึงพอใจ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 64 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 17.44 

- กลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) และแนว
ปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียน รายวิชา CS1001 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

 
ตารางที่ 1  สรุปผลร้อยละระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid 

learning) และแนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียน รายวิชา CS1001 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 

หัวข้อความคิดเห็น 

ร้อยละความคิดเห็น (จ านวนคน) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก  
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่มี/ไม่
สามารถ

ตอบได้ (0) 
1. อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาได้
แจ้งถึงแนวปฏิบัติส าหรับการ
เข้าเรียน อย่างชัดเจนใน MS-
Teams ของรายวิชา 

64.06(41) 31.25(20) 4.69(3)    

2. อาจารย์ผู้ดูแลประจ ากลุ่ม 
(Section) ไ ด้ แ จ้ ง ถึ ง แ น ว
ปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียน ใน
ห้องเรียน 

59.38(38) 37.50(24) 3.13(2)    

3. อาจารย์ผู้ดูแลประจ ากลุ่ม 
(Section) ได้ด าเนินการตาม
แนวปฏิบั ติ ส าหรับการเข้ า
เรียน เป็นอย่างดี 

65.63(42) 29.69(19) 4.69(3)    

4. แนวปฏิบัติส าหรับการเข้า
เรียน ดังกล่าวสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอนใน
รู ป แ บ บ ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ
ผสมผสาน (Hybrid learning) 

54.69(35) 39.06(25) 6.25(4)    
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หัวข้อความคิดเห็น 

ร้อยละความคิดเห็น (จ านวนคน) 

มากที่สุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่มี/ไม่
สามารถ

ตอบได้ (0) 

5. นักศึกษาพึงพอใจกับแนว
ปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียน  

56.25(36) 37.50(24) 6.25(4)    

6 . นั ก ศึ ก ษ าพึ งพ อ ใจ กั บ
รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชานี้ 

53.13(34) 42.19(27) 4.69(3)    

 
ตารางท่ี 2  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) และ 

แนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียน รายวิชา CS1001 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาท่ี 
1 ปีการศึกษา 2565 

 
หัวข้อความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาได้แจ้งถึงแนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนอย่าง
ชัดเจนใน MS-Teams ของรายวิชา 

4.59 0.58 ดีมาก 

2. อาจารย์ผู้ดูแลประจ ากลุ่ม (Section) ได้แจ้งถึงแนวปฏิบัติส าหรับ
การเข้าเรียน ในห้องเรียน 

4.56 0.56 ดีมาก 

3. อาจารย์ผู้ดูแลประจ ากลุ่ม (Section) ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ
ส าหรับการเข้าเรียน เป็นอย่างดี 

4.61 0.58 ดีมาก 

4. แนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid learning) 

4.48 0.62 ด ี

5. นักศึกษาพึงพอใจกับแนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียน  4.50 0.62 ด ี

 
 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา CS1001 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
ชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เท่ากับ [(34*5)+(27*4)+(3*3)]/64 = 4.48 
 
สรุปผลการวิจัยชั้นเรียน 
 จากแบบประเมิน นักศึกษาได้ประเมินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) และ
แนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียน รายวิชา CS1001 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 สรุปได้ดังนี้ 

1. นักศึกษาให้ความเห็นว่าอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาได้แจ้งถึงแนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนอย่างชัดเจนใน  
MS-Teams ของรายวิชา อยู่ท่ีร้อยละ 91.88 

2. นักศึกษาให้ความเห็นว่าอาจารย์ผู้ดูแลประจ ากลุ่ม (Section) ได้แจ้งถึงแนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนใน
ห้องเรียน อยู่ท่ีร้อยละ 91.25 
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3. นักศึกษาให้ความเห็นว่าอาจารย์ผู้ดูแลประจ ากลุ่ม (Section) ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติส าหรับการเข้า
เรียน เป็นอย่างดี อยู่ท่ีร้อยละ 92.19 

4. นักศึกษาให้ความเห็นว่าแนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid learning) อยู่ท่ีร้อยละ 89.69 

5. นักศึกษาพึงพอใจกับแนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียน อยู่ท่ีร้อยละ 90.00 
สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแบบผสมผสาน (Hybrid learning) 

และแนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียน รายวิชา CS1001 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าวิจัยชั้นเรียน 

1. น ามาพัฒนาต่อเนื่องส าหรับการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา CS1001 ส าหรับปีการศึกษา
ถัดไปที่ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

2. มีการสร้างแนวปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนรายวิชา CS1001 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและน าไปใช้ในปี
การศึกษาถัดไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ในภาคการศึกษาถัดไป หากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ยังไม่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ยังต้องมีการเรียน 
การสอนในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid learning)  อาจารย์ผู้สอนควรจัดเตรียมรปูแบบการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่หมาะสมส าหรับรายวิชาตามความคิดเห็นท่ีนักศึกษามีให้ดังนี้ 

- อยากให้มีการปฐมนิเทศก่อนเรียนค่ะ เพื่อจะได้ท าความเข้าในกฎต่าง ๆ ของรายวิชา 
- อยากไห้เพิม่เนื้อหาที่เอาไปใช้ในการท างานท่ีลึกกว่านี้ค่ะ 
- อยากให้อาจารย์สอนช้า ๆ กว่านี้ค่ะ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า 
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