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รายงานสรุปผลการเขารวม 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

ทางคอมพิวเตอรธุรกิจประจําป พ.ศ. 2561 
 
1. บทสรุปผูบริหาร 

รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจประจําป 
พ.ศ. 2561 เปนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทําโดยหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามบันทึกขออนุมัติโครงการ
ของมหาวิทยาลัยท่ี คจก. 99/2561 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2561 และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ท่ี 215/2561 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2561 ณ หอง 506 อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลการดําเนินการของหลักสูตร เพ่ือให
เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา 
ใหการจัดการศึกษามุงเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสราง
ความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาท้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษา 
ผูปกครอง และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทาง
คอมพิวเตอรธุรกิจประจําป พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในทุกมิติของการจดัการเรียนการสอน เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร เพ่ือ
ประเมินกระบวนการของการประเมินทักษะการสอนของอาจารยผูสอนในหลักสูตร และเพ่ือใช
กําหนดแผนกลยุทธการสอนของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
หลักสูตรฯ ไดทําการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษาตอง
สอดคลองกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ (มคอ.4) และการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยผูใชบัณฑิตและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีสวนรวมในการ
ทวนสอบผลการเรยีนรู รวมถึงรองรับการตรวจประเมินผลของการจัดการเรียนการสอน  

สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจประจําป 
พ.ศ. 2561 จัดทําข้ึนเพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับผูเรียนเก่ียวกับความคิดเห็นในรายวิชาท่ีทําการประเมิน 
และนําผลท่ีไดมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา ตลอดจนนําขอมูลสารสนเทศท่ีไดจาก
อาจารยไปสูการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรใหตรงตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ตาม มคอ. 3 คือการดําเนินการหา
หลักฐานดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือยืนยันหรือพิสูจนวาผลการเรียนรูเกิดข้ึนจริงตรงตามวัตถุประสงคท่ีได
วางไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในของสภาบันการศึกษา เชน การใชขอสอบท่ีออก
โดยอาจารยผูสอน การตรวจผลคะแนนจากผลงานตาง ๆ ของนักศึกษา เปนตน เพ่ือใหม่ันใจวาการ
จัดการเรียนรูของผูสอนมีคุณภาพ และนําไปเปรียบเทียบมาตรฐานการเรียนรู กอนเรียน และหลัง
เรียนเพ่ือนําผลท่ีไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งตอไป  

 

 



2 

 

2. บทนํา 
การพัฒนาประเทศสูประเทศไทย 4.0 และยั่งยืนนั้นจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสราง

ทุนของ ประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนาคน หรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 
21 การเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ี เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคน ท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ 
โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกัน ตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต อยางไรก็ตามสถานการณการพัฒนาท่ีผานมาสงผลกระทบตอคน และสังคมไทยหลาย
ประการ จากกลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือเรงรัดพัฒนามาตรฐานผูเรียนใหมี คุณภาพ 
รองรับการพัฒนาของประเทศ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ ตามยุทธศาสตรท่ี 
1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน ครู คณาจารย บุคลากร ทางการศึกษาและสถานศึกษา โดย
มีจุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐานและมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สามารถเรียนรูดวยตนเอง และสามารถด ารง
ชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สงเสริม และพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังพัฒนา สถานศึกษาทุกระดับและประเภทใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

ประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
พัฒนา เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหนาคณะรักษาความ สงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนท่ี วา “ม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืน” ท่ีมีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับ
ทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได ประเทศ ไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจจากท่ีกลาวมาขางตนไปสู ยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมหรือ Value–Based 
Economy” โดยมีฐานคิดหลัก ดังนี้ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม   
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 

ความคิด สรางสรรค และนวัตกรรม  
3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะตองเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ 

ดังนี้  
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูการเกษตร

สมัยใหม ท่ีเนน การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร ารวยข้ึน 
และเปนเกษตรกรแบบเปน ผูประกอบการ (Entrepreneur)   

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยู
ตลอดเวลาไปสูการ เปน Smart Enterprises และ Start ups ท่ีมีศักยภาพสูง   

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต าไปสู High Value 
Services   

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต าไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  

         
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจาํป พ.ศ. 2561 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



3 

 

ประเทศไทย 4.0 เปนการพัฒนา เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม 
(New Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมี
อยู 2 ดาน ไดแก ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความ
ไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการ เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอด ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน  

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) 
อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน  

3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปน
ตน  

4. กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐ
และเทคโนโลยี สมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) 
อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยี
การศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ตเพลส (eMarket place) อี-คอมเมิรซ (e-Commerce) เปนตน  

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle 
Business) เทคโนโลยีการ ทองเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service 
Enhancing) เปนตน 

กระบวนทัศนการพัฒนาประเทศภายใตแนวคิด ประเทศไทย 4.0 เปนอีกนโยบายหนึ่งท่ีเปน
การ วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศ
ท่ีม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศนรัฐบาล เปนรูปแบบท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสราง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ การพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอม ๆ กัน เปนการผนึก
กําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด ประชารัฐท่ี ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัย
พัฒนา และบุคลากรท้ังในประเทศและระดับโลก ตนทุน ทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญของประเทศพรอม
แลวหรือยังตอการขับเคลื่อนประเทศไทยใหบรรลุตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ท่ีผานมา ไดเริ่ม
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาคนแกองคกรตาง ๆ ใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศมาไดระยะหนึ่งแลว นั่นคือ การพัฒนาคนใหสอดรับกับทักษะของมนุษยใน 
ศตวรรษท่ี 21 และมุงม่ันจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาการฝกอบรมใหทันสมัยสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ ไทย เพราะคนเปนผูกําหนดทิศทางของประเทศไมใชประเทศกําหนดทิศทางของคน 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ จะเริ่มตั้งแตระดับรายวิชาโดยอาจารยผูสอนเปน
ผูดําเนินการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลใหสารสนเทศของหลักสูตรกับอาจารย
ผูสอนเพ่ือใหเขาใจถึงปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตรถายทอดลงมาสูระดับ
รายวิชา เม่ืออาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาเปนท่ีเรียบรอย แลวนําสง
รายงานตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับทราบ และตั้ง กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับ
หลักสูตรเพ่ือพิจารณารายงาน เอกสารและหลักฐานประกอบ โดยอาจ ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
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อีกครั้งเพ่ือยืนยันผลสัมฤทธิ์นั้น แลวสรุปนําสงรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตรให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทราบ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําสงรายงานการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ตอคณะ/โรงเรียนรับทราบ หากเห็นวารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ครบถวน ถูกตอง อาจไมจําเปนตองต้ังคณะการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับคณะ/โรงเรียนใหอยูใน
ดุลพินิจของผูบริหารของคณะ/ โรงเรียนหลังจากนั้น จึงสงรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามลําดับท่ีถูกตอง และสมควรตามบริบท 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ในการสราง ความเขาใจไปยังอาจารยผูสอน ผูบริหารในแตละระดับและผู ท่ี เก่ียวของใหการ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพเปน ท่ีนาเชื่อถือ การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไมเพียงแตเปน
การประกันคุณภาพของหลักสูตรเทานั้น แตยังเปน การยืนยันกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรง
ตามปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตรเพ่ือใหบัณฑิตมี ความพรอมออกสูตลาดแรงงานเปนท่ีพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตอีกดวย  

จากการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําป พ.ศ. 
2560 ท่ีผาน มา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลจากการทําโครงการท่ีผานมานั้นไดผลตอบรับเปนอยาง
ดี โดยไดรับเกียรติจาก วิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญประจําสาขาวิชาในการใหความเห็น คณาจารยและ
นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ มีความ คิดเห็นวาควรใหมีการจัดดําเนินโครงการอยางตอเนื่องในทุกป
การศึกษา เพ่ือสรางกระบวนการในการพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน การพัฒนาองคความรู การ
ปรับและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชนตอการ
พัฒนานักศึกษาใหมีความรูในสาขาวิชาชีพ พัฒนารูปแบบและกลไกใน การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของหลักสูตร อีกท้ังยังเปนการนํารายงานผลการ
ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการไปใชในการเตรียมการสําหรับในป 
การศึกษาถัดไป จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําป 
พ.ศ. 2561 

3. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีความเปนสวนดุสิตท่ี

 ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 
 เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร  การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเนนการเรียนรูแบบ

บูรณาการสูการทํางานจริง (Work – based Learning) 
และคุณภาพบัณฑิตตรงตามความตองการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 

 กลยุทธท่ี 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผูเรียน 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู ให เปน ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห งชาติ  (Thai 
Qualification Framework: TQF) 

1.2 ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทการศึกษาใหทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงวิทยากร 
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1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผูเรียนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย โดยมุงเนนใหผูเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ และมีทักษะในวิชาชีพ 
และภาษาตางประเทศ เชน การวิจัย การทําโครงงาน เปนตน 

1.4 สงเสริมการผลิตสื่อสารการเรียนการสอน ตําราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสื่อ และตํารา
เรียนอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกหลักสูตร เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 

1.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนตนแบบทุกสาขาวิชาหลัก และทุกระดับการศึกษา เพ่ือใชเปน
ตนแบบในการจัดการเรียนการสอนในทุกศูนยการศึกษาใหมีคุณภาพ และมีมาตรฐานใกลเคียงกัน 

 
 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ีกับเกณฑมาตรฐาน 
 ตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ีของ สกอ.  

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 
 

การบูรณาการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชา 
วิชาสํานักงานอัตโนมัติ มีการบูรณาการทางดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม

สําเร็จรูปตาง ๆ มาประยุกตใชในการบริหารจัดการกระบวนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ 
วิชาสัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีการบูรณาการดานการทํางาน การจัดกิจกรรม การจัด

สัมมนาในรูปแบบตาง ๆ 
การประมวลผลขอมูลสถิติ และงานวิจัยทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร มีการบูรณาการ

ทางดานการประยุกตความรูเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลตาง ๆ ในงานวิจัยมาใชในการออกแบบ
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาสรุปผลการดําเนินงาน 

วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ มีการบูรณาการทางดานการ
คิดวิเคราะหและการทํางานท่ีเปนระบบ สามารถออกแบบกระบวนการทํางานตามข้ันตอนท่ีถูกตอง
เพ่ือใหงานออกมาตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 

วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ มีการบูรณาการทางดานการบริหารจัดการโครงการอยางมีแบบ
แผนและมีกลยุทธท่ีดีในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ 

วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย มีการบูรณาการทางดานการวางแผนกําลังคน การคัดเลือก
ทีมงาน และการพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ 

 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูชวยศาสตราจารยชวาลิน  เนียมสอน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 โทรศัพท: 02-244-5747 
 โทรสาร: 02-244-5748 
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5. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

6. วัน เวลา ดําเนินโครงการ 

กิจกรรมการประเมินตามการจัดกลยุทธการจัดการเรียนการสอน 
วันอังคารท่ี 6  มีนาคม  2561  เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 
 
กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
วันพุธท่ี 7  มีนาคม  2561  เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
 

7. สถานที่จัดโครงการ 
หอง 506 อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 

8. วัตถุประสงคการจัดโครงการ 

1. เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกมิติของการจัดการเรียนการ
สอน  

2. เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร  
3. เพ่ือประเมินกระบวนการของการประเมินทักษะการสอนของอาจารยผูสอนในหลักสูตร  
4. เพ่ื อใช กําหนดแผนกลยุทธการสอนของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  
 

9. ปจจัยที่ใชในการดําเนินโครงการ 
ปจจัยดานบุคคล (Man) 
- บุคลากรท่ีเปนผูดําเนินโครงการประกอบดวยคณาจารย และนักศึกษา รวมกันวางแผนและ

ดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการทํางานเพ่ือเปนการฝก
ประสบการณใหกับนักศึกษา และเปนการเตรียมความพรอมใหสามารถดําเนินการโครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงคณาจารยท่ีรับผิดชอบมีประสบการณทางดานการจัดโครงการ และการบริหารความ
เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

- บุคลากรและผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเขารวมโครงการเปนผู ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในดาน
พัฒนาการเรียนรูการทวนสอบ และการวิเคราะหขอสอบในศาสตรคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ปจจัยดานงบประมาณ (Money) 
- การจัดโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใชเงิน

งบประมาณแผนดินประจําป 2561 ของคณะวิทยาการจัดการ เปนจํานวนเงิน 39,624 บาท เพ่ือเปน
คาใชจายในการดําเนินงาน  

- มีการวางแผนดานการเงิน และนํางบประมาณ ไปใชเกิดประสิทธิภาพ และเกิดความ
เรียบรอย ตามแผนวัตถุประสงคของโครงการ และประโยชนสูงสุด 
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ปจจัยดานวัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) 
- บุคลากรท่ีเปนผูดําเนินโครงการไดดําเนินการจัดเตรียมสถานท่ี อาหาร ของวาง และ

เครื่องดื่มไวบริการผูเขารวมโครงการอยางเปนระเบียบเรียบรอย โดยมีการจัดแยกประเภทอาหาร 
ของวาง และเครื่องด่ืมไวอยางชัดเจน เพ่ือใหเกิดความสะดวกตอการรับประทานของผูเขารวม
โครงการ 

- บุคลากรท่ีเปนผูดําเนินโครงการมีการบริหารจัดการอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช อยางเปน
ระเบียบเรียบรอย และงายตอการใชงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูเขารวมโครงการ 

- มีการบริหารจัดการ จัดสรรอุปกรณเพ่ือใชใหเกิดประโยชน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ปจจัยดานการบริหารจัดการ (Management)  
- บุคลากรมีการบริหารจัดการโครงการดวยความรวดเร็ว การลดพิธีการท่ีไมจําเปน การลด

ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
- คณะกรรมการดําเนินโครงการมีการดูแลและประสานงานภายในกลุมอยางตอเนื่อง เพ่ือทํา

ใหการดําเนินงานมีความสะดวกสามารถลดปญหาในการดําเนินงานได 
 

10. ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธที่ไดจากโครงการ 

10.1 กิจกรรมดําเนินการ 

การดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจประจําป พ.ศ. 
2561 เปนโครงการท่ีสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียนไดมีรวมในการพิจารณากลยุทธการสอนรายวิชา
ประจําหลักสูตร มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร และหลักสูตรมีการจัดเตรียมการ
ประเมินทักษะการสอนของอาจารยผูสอนในหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรมีการวางแผนกลยุทธการ
สอนของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
 

 ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะท่ี 1 

- ดําเนินการแตงตั้ง ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน และ
ขออนุมัติโครงการภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 

- วางแผนการดําเนินงาน และจัดเตรียมวางแผนหนาท่ีตาง ๆ ในการดําเนินกิจกรรม
ระหวางเดือนมกราคม 2561 – มีนาคม 2561 

 
ระยะท่ี 2 
- ดําเนินกิจกรรมการประเมินตามการจัดกลยุทธการจัดการเรียนการสอน ในวันอังคาร

ท่ี 6  มีนาคม  2561 
- ดําเนินกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู ในวันพุธท่ี 7 

มีนาคม  2561 
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ระยะท่ี 3  
- วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงานสรุปผลโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามศาสตรวิทยาการจัดการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ภายในเดือนมีนาคม 2561 

 
ประมวลภาพกิจกรรม 
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10.2 สรุปการดําเนินงานตามแผน  
 ตามแผน    เร็วกวาแผน    ลาชากวาแผน  

10.3 งบประมาณ  
10.3.1 แหลงงบประมาณ หมวดเงิน  

 งบประมาณเงินแผนดิน  
 งบประมาณรายจายจากเงินรายได  
 ไมใชงบประมาณ  
 งบประมาณสนบัสนุนท่ีไดรบั  

10.3.2 มูลคาใชจาย (In Cash)  
รายละเอียดงบประมาณ  (คาใชจาย) รวมท้ังส้ิน  39,624บาท     

- คาตอบแทนวิทยากร 
  (ชม.ละ 1,200 บาท x 6 ชม.x 4 คน) 

28,800.-     บาท    

- คาอาหารกลางวัน 
  (120 บาท x 10 คน x 2 ครั้ง) 

  2,400.-     บาท 

- คาอาหารวาง 
  (35 บาท x 30 คน x 4 ครั้ง) 

  4,200.-     บาท 

รวมเปนเงิน 39,624.- บาท 
          หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10.3.3 มูลคาใชจาย (In Kind) 
  - คาเชาหองประชุม (5,000 บาท x 2 วัน)    10,000.00 บาท 

รวมเปนเงิน  10,000.00 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
10.4 สนับสนุนพันธกิจ  

 ผลิตบัณฑิต  
 บริการวิชาการ  
 วิจยัและงานสรางสรรค  
 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 พัฒนาองคกร  

10.5 ความสําเร็จของการดําเนินงาน  
10.5.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค  

() ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค (รอยละ 100)  
(    ) ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค รอยละ 60 – 99  
(    ) ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค ต่ํากวารอยละ 60  

10.5.2 เปรียบเทียบกับเปาหมาย  
(    ) สูงกวาเปาหมาย  
() ตามเปาหมาย (รอยละ 100)  
(    ) รอยละ 60 -รอยละ 99  
(    ) ต่ํากวารอยละ 60 ของเปาหมาย 
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11. ผูเขารวมโครงการ 
11.1 กลุมเปาหมายของโครงการ 

  จํานวนเปาหมายของผูเขารวมโครงการอยางนอย 50 คน  
  จํานวนผูเขารวมโครงการ ท้ังหมด    50 คน    

11.2 พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
11.3 ความตองการของเปาหมาย 
 1. หลักสูตรไดรายงานผลแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการ

เรียนรู ประจําปการศึกษา 2561 และรายงานผลการวิเคราะหขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561 
 2. หลักสูตรไดแนวทางในการกําหนดกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู จากการทวนสอบของนักศึกษาท่ีอยูระหวางการศึกษา รอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในประจําปการศึกษา 2561 

 3. นักศึกษาไดผลตามกรอบของการวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู และ
สามารถนําความรูท่ีไดศึกษามาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

 4. เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดทําและวิเคราะหขอสอบของคณาจารยในหลักสูตร 
 

12. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
12.1 ประเภทของผลผลิตโครงการ 

   ผลผลิตท่ีเปนโครงการทางกายภาพ (Products) 
   ผลผลิตท่ีเปนลัษณะการใหบริการ (Service)  
   ผลผลิตท่ีเปนลักษณะเก่ียวของกับการบริหารจัดการ (Management) 
  12.2 ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ 

การจัดโครงการจัดทําแผนพัฒนาผูเรียนเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
ไดบรรลุวัตถุประสงคของโครงการครบถวน ไดแนวทางในการกําหนดกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนเพ่ือ
มุงผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู จากการทวนสอบของนักศึกษาท่ีอยูระหวางการศึกษา รอย
ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในประจําปการศึกษา 2561 ซ่ึงหลักสูตรไดรายงานผลแบบประเมินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2561 และรายงานผลการวิเคราะห
ขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561 

นอกจากนี้ หลักสูตรไดเครื่องมือท่ีไดมาตรฐานในการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจตามมาตรฐานการเรียนรู เพ่ือให
นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดศึกษามาประยุกตในการประกอบอาชีพ อีกท้ังคณาจารยในหลักสูตรฯ 
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมท่ีบูรณาการเขากับการเรียนการสอน และแนวทางในการ
ออกขอสอบท่ีไดมาตรฐานตามแนวทางการจัดทําและวิเคราะหขอสอบของคณาจารยในหลักสูตร 

12.3 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ) 
 ผูเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจ (4.40±0.53) อยูในระดับมากท่ีสุด 

  

         
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจาํป พ.ศ. 2561 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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12.4 ดัชนีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 
ตารางท่ี 1 เปาหมายและตัวชี้วัด 

ลําดับ เปาหมาย กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 
1. อาจารยและนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ เขารวมโครงการ
ไมนอยกวา 50 คน 

ลงทะเบียนเขารวม
โครงการ 

จํ า น ว น ผู เข า ร ว ม
โค ร งก าร  5 0  ค น 
เทากับคาเปาหมาย 

คณ ะกรรมการ
ดําเนินงาน 

2. ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง
ผู เข ารวม โครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ตอบแบบประเมิน
หลั งก าร เข าร วม
โครงการ 

ระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวม รอยละ 
88 สูงกวาคา
เปาหมาย 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน และ
ผูเขารวม
โครงการ 

3. ผูเขารวมโครงการไดรวม
กิจกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา (TQF) 

การเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ใน
โครงการ 

ไดแนวทางการ
จัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาบัณฑิตตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา (TQF) 

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน และ
ผูเขารวม
โครงการ 

 
13. ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ/ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงาน 
 13.1 ผลตอนักศึกษา 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ทําใหไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆ ของหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนา
นักศึกษานั้น ทําใหนักศึกษาเกิดความรูความสามารถ มีสติปญญาในการแกไขปญหา นอกจากนี้
นักศึกษายังไดแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีทางหลักสูตรไดกําหนดข้ึน โดย
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวนักศึกษา 
 13.2 ผลตอหลักสูตร 

คณาจารยในหลักสูตรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ และ
นักศึกษาในหลักสูตรเก่ียวกับการจัดกิจกรรมท่ีบูรณาการเขากับการเรียนการสอน และใชเปนแนวทาง
ในการออกขอสอบ วิเคราะหขอสอบ และแนวทางการจัดกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถแกไขปญหาดวยตัวเองได และทําใหนักศึกษามีประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งข้ึน เพ่ือ
มุงผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู  
 13.3 ผลตอคณะ 

คณะวทิยาการจัดการไดมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนนโยบาย และทางมหาวิทยาลัยได
ใหความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมของคณาจารย และนักศึกษาในการใชความรูและประสบการณท่ี
ไดบูรณาการองคความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

         
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจาํป พ.ศ. 2561 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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สารสนเทศ สรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนท่ียอมรับตอสังคม ชวยสงเสริมภาพลักษณท่ีดีตอคณะ 
และเสริมสรางการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ  

 

14. งานที่จะดําเนินการจากการดําเนินโครงการ 
คณาจารยและนักศึกษาผูดําเนินโครงการไดมีการประชุมเพ่ือสรุปความรู และสิ่งท่ีไดจากการ

ดําเนินโครงการ และนําผลท่ีไดไปปรับปรุงแกไข พัฒนาศักยภาพ และนําไปประยุกตใชกับการเรียน
การสอน เพ่ือเสริมสรางใหหลักสูตรไดแนวทางในการกําหนดกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนใหตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรูและไดเครื่องมือท่ีไดมาตรฐานในการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจตามมาตรฐานท่ีเรียนรู 

15. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินโครงการ 
 จากการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําป พ.ศ. 
2561 ท่ีผานมา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลจากการทําโครงการท่ีผานมานั้นไดผลตอบรับเปนอยางดี 
โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระศักด์ิ คุรุธัช รศ.ดร.รัญจวน ประวัติเมือง ผูเชี่ยวชาญประจําสาขาวิชา 
ผศ.ดร.อารมณ อุตภาพ ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการสอน และ คุณอนุสรา นาคะรัตน
วิจิตร ผูใชบัณฑิต ไดใหความเห็น คณาจารยและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ มีความคิดเห็นวาควรให
มีการจัดดําเนินโครงการอยางตอเนื่องในทุกปการศึกษา เพ่ือสรางกระบวนการในการพัฒนาการ 
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาองคความรู การปรับและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของ
สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชนตอการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูในสาขาวิชาชีพ พัฒนา
รูปแบบและกลไกใน การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ของหลักสูตร อีกท้ังยังเปนการนํารายงานผลการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอเสนอแนะของ
ผูเขารวมโครงการไปใชในการเตรียมการสําหรับในป การศึกษาถัดไป จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําป พ.ศ. 2562  

 
16. ปญหาและขอเสนอแนะ 

16.1 จุดเดน/สิ่งประทับใจในการจัดโครงการ 
วิทยากรไดใหขอคิดเห็นกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในหลายประเด็นเพ่ือใหนํามาพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร โดยประเด็น
หลักท่ีเสนอแนะไดแกเรื่องการประเมินการสอนของอาจารยโดยผูเรียน ควรนําผลการประเมินท่ีได
นํามาประชุมกลุมยอย (focus group) เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแตละ
รายวิชา เนื่องจากการผลการประเมินท่ีไดคาเฉลี่ยสูงอาจไมแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการสอนของ
ผูสอนนั้นดี รวมถึงความมีการเพ่ิมคําถามปลายเปดเพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมใน
ประเด็นดังนี้ ขอดี ขอเสีย สิ่งประทับใจ และสิ่งท่ีควรปรับปรุงในแตละรายวิชา จากนั้นทําการบันทึก
ขอมูลเพ่ือใชในการเปรียบเทียบในปถัดไป โดยผูสอนสามารถวิเคราะหขอมูลเบื้องตนจากสิ่งท่ี
นักศึกษาเขียน ถามีการปรับปรุงใหดีข้ึนแลวจะไมมีขอคิดเห็นท่ีตองปรับปรุงนี้ในปถัดมา 

การฝกประสบการวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ควรใหนักศึกษาเลือกปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ี
ตรงกับวุฒิ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถไดรับความรูเพ่ิมเติมและพัฒนาทักษะความรูท่ีเรียนมา ไมควรให
นักศึกษาเลือกตําแหนงงานท่ีไมไดพัฒนาทักษะท่ีสูงข้ึน และควรสํารวจความคิดเห็นอยางตอเนื่องของ

         
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจาํป พ.ศ. 2561 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ผูประกอบการท่ีใชบัณฑิตเพ่ือใหทราบถึงขอมูลท่ีจะนํามาพัฒนาตอยอดและเปนประโยชนกับ
นักศึกษารุนนองตอไป 

การประมวลความรูดานคอมพิวเตอรธุรกิจไมควรนําเนื้อหาแตละวิชามาสอบแตควรหาตัวรวม
เพ่ือใชในการออกขอสอบโดยนําขอมูลมากจาก มคอ.2 เก่ียวกับวิชาชีพท่ีนักศึกษาจะสามารถปฏิบัติ
หลังจากเรียนจบ โดยขอสอบอาจจะเก่ียวของกับตําแหนงงานนั้น ๆ โดยใหออกขอสอบเปนระดับ
ความรู เชน ถานักศึกษาทํางานเก่ียวกับดานฐานขอมูล ความรูพ้ืนฐานควรจะทราบอะไร ระดับกลาง 
ระดับสูง ควรจะมีความรูถึงข้ันไหน 

 
16.2 จุดแข็งของโครงการ 

- มีคณาจารยท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณในการทํางาน และการบริหาร
จัดการโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในทุกมิติของการจัดการเรียนการสอนท่ีดียิ่งข้ึน 

- นักศึกษาสมารถไดรับความรู ความเขาใจ จาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ
หลักสูตร 

- คณาจารยมีความรูความสามารถเฉพาะทาง จึงไดถายทอดความรูไดตรงตามวัตถุประสงค 
เพ่ือใชกําหนดแผนกลยุทธการสอนของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

16.3 จุดออนของโครงการ 
  - นักศึกษายังขาดประสบการณในการทํางาน จึงตองมีคณาจารยคอยเปนท่ีปรึกษา และ

กํากับดูแลอยูตลอดเวลา 
  - ระยะเวลาในการจัดทําโครงการมีเวลานอย จึงอาจทําใหเอกสารบางสวนไมครบถวน หรือมี

รายละเอียดท่ีไมเพียงพอ 
  - การประสานงานภายในโครงการยังไมเปนระบบเทาท่ีควร ทําใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีลาชา 
  - การดําเนินไมตอเนื่อง ไมมีการติดตามงาน จึงทําใหการประสานงานไมมีประสิทธิภาพ 
16.4 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 
  ปญหาและอุปสรรค 
 - การเก็บรวบรวมขอมูล กิจกรรมการประเมินตามกลยุทธการจัดการเรียนการสอนเปนไป

อยางลาชา ผูทําแบบประเมินขาดประสบการณในการทําแบบประเมิน  
 - รายงานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองเปนรายบุคคล มีความซับซอนในการ

กรอกขอมูล ขาดการประสานงาน จึงทําใหการดําเนินงานผิดพลาด และไมตอเนื่อง และทําความ
เขาใจเก่ียวกับแผนท่ีวางไวใหตรงกัน 

 - เอกสารท่ีใชในกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เกิดการสูญ
หาย 

16.5 ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการประชุมวางแผนกอนการทํางานทุกครั้ง และมีการติดตามท่ีชัดเจนเพ่ือเปนการทํา

ความเขาใจกับงานท่ีตองดําเนินการใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค และลด
ขอบกพรองท่ีจะเกิดข้ึน 
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- ผูจัดทําโครงการท่ีรับผิดชอบในฝายตาง ๆ ควรมีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองท่ีไดรับ
มอบหมาย และควรมีการประสานงานกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานใด ๆ เกิดข้ึน 
นอกเหนือจากท่ีไดวางแผนไวกอนหนานี้จะทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน เพ่ือลดปญหาความขัดแยง 

- ควรมีการสํารองขอมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร และรูปแบบเอกสาร 
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แบบฟอรมโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  โครงการตามยุทธศาสตร 

 โครงการตามพันธกิจ 
หนวยงาน: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ช่ือ
โครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจาํป พ.ศ. 2561  

ผูประสานงาน ช่ือ-นามสกุล ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน          
ตําแหนง อาจารยประจาํหลักสตูร              
โทรศัพท  02-2445747                   
โทรสาร   
 E-mail chawalin111@gmail.com          

  
1.  ความสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU 
QA)                     
   กระบวนการ :  SDU 1-B1 สงเสริมใหหลักสูตรพัฒนาปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และเกณฑ มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ    

ตัวบงช้ี : 1-B1.1 หลักสูตรท่ีมีการดําเนินงานใหเปนไปตามตวับงชท้ีกําหนดในหลักสตูร 
(มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7)    

1. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาประเทศสูประเทศไทย 4.0 และยั่งยืนนั้นจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสราง

ทุนของ ประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนาคน หรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 
21 การเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ี เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคน ท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ 
โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกัน ตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต อยางไรก็ตามสถานการณการพัฒนาท่ีผานมาสงผลกระทบตอคน และสังคมไทยหลาย
ประการ จากกลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือเรงรัดพัฒนามาตรฐานผูเรียนใหมี คุณภาพ 
รองรับการพัฒนาของประเทศ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ ตามยุทธศาสตรท่ี 
1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน ครู คณาจารย บุคลากร ทางการศึกษาและสถานศึกษา โดย
มีจุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐานและมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สามารถเรียนรูดวยตนเอง และสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สงเสริม และพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาให
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังพัฒนา สถานศึกษาทุกระดับและประเภทใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนท่ี วา “ม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืน” ท่ีมีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับ
ทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสราง
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เศรษฐกิจจากท่ีกลาวมาขางตนไปสู ยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมหรือ Value–Based 
Economy” โดยมีฐานคิดหลัก ดังนี้ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 

ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 
3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะตองเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ 

ดังนี้ 
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูการเกษตร

สมัยใหม ท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และ
เปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)  

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยู
ตลอดเวลาไปสูการเปน Smart Enterprises และ Start ups ท่ีมีศักยภาพสูง  

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู High Value 
Services  

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
ประเทศไทย 4.0 เปนการพัฒนา เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม 

(New Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมี
อยู 2 ดาน ไดแก ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความ
ไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) 
อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปน
ตน 

4. กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐ
และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) 
อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยี
การศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ตเพลส (e-Market place) อี-คอมเมิรซ (e-Commerce) เปนตน 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle 
Business) เทคโนโลยีการทองเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service 
Enhancing) เปนตน 
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กระบวนทัศนการพัฒนาประเทศภายใตแนวคิด ประเทศไทย 4.0 เปนอีกนโยบายหนึ่งท่ีเปน
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศท่ี
ม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศนรัฐบาล เปนรูปแบบท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสราง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอม ๆ กัน เปนการผนึก
กําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด ประชารัฐท่ีผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัย
พัฒนา และบุคลากรท้ังในประเทศและระดับโลก ตนทุนทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญของประเทศพรอม
แลวหรือยังตอการขับเคลื่อนประเทศไทยใหบรรลุตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ท่ีผานมา ผมเริ่ม
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาคนแกองคกรตาง ๆ ใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศมาไดระยะหนึ่งแลว นั่นคือ การพัฒนาคนใหสอดรับกับทักษะของมนุษยใน
ศตวรรษท่ี 21 และมุงม่ันจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาการฝกอบรมใหทันสมัยสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ของประเทศไทย เพราะคนเปนผูกําหนดทิศทางของประเทศไมใชประเทศกําหนดทิศทางของคน 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ จะเริ่มตั้งแตระดับรายวิชาโดยอาจารยผูสอนเปน
ผูดําเนินการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลใหสารสนเทศของหลักสูตรกับอาจารย
ผูสอนเพ่ือใหเขาใจถึงปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตรถายทอดลงมาสูระดับ
รายวิชา เม่ืออาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาเปนท่ีเรียบรอย แลวนําสง
รายงานตออาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรรับทราบ และตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร
เพ่ือพิจารณารายงาน เอกสารและหลักฐานประกอบ โดยอาจดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์อีกครั้ง
เพ่ือยืนยันผลสัมฤทธิ์นั้น แลวสรุปนําสงรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทราบ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําสงรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตอ
คณะ/โรงเรียนรับทราบ หากเห็นวารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรครบถวน ถูกตอง 
อาจไมจําเปนตองต้ังคณะการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับคณะ/โรงเรียนใหอยูในดุลพินิจของ
ผูบริหารของคณะ/โรงเรียนหลั งจากนั้ น  จึ งส งรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต อคณ ะ
กรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยพิจารณาตามลําดับ ท่ีถูกตอง และสมควรตามบริบท 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ในการสรางความเขาใจไปยังอาจารยผูสอน ผูบริหารในแตละระดับและผูท่ีเก่ียวของใหการดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพเปนท่ีนาเชื่อถือ การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไมเพียงแตเปนการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรเทานั้น แตยังเปนการยืนยนักระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามปรัชญา 
และวัตถุประสงคของหลักสูตรเพ่ือใหบัณฑิตมีความพรอมออกสูตลาดแรงงานเปนท่ีพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตอีกดวย 

จากการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําป พ.ศ. 
2558 ท่ีผานมา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลจากการทําโครงการครั้งนั้นไดผลตอบรับเปนอยางดี โดย
ไดรับเกียรติจากวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญประจําสาขาวิชาในการใหความเห็น คณาจารยและ
นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ มีความคิดเห็นวาควรใหมีการจัดดําเนินโครงการอยางตอเนื่องในทุก ๆ ป
การศึกษา เพ่ือเปนกระบวนการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาองคความรู การ
ปรับและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชนตอการ
พัฒนานักศึกษาใหมีความรูในสาขาวิชาชีพ พัฒนารูปแบบและกลไกในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของหลักสูตร อีกท้ังยังเปนการนําขอเสนอแนะของ
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ผูเขารวมโครงการไปใชในการเตรียมการสําหรับในปการศึกษาถัดไป จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําป พ.ศ. 2561 
 
2. แหลงท่ีมาของงบประมาณ   
    งบประมาณแผนดิน  
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 

รายละเอียดงบประมาณ  (คาใชจาย) รวมท้ังส้ิน  39,624บาท     
1. มูลคาใชจาย (In Cash)  

รายละเอียดงบประมาณ  (คาใชจาย) รวมท้ังส้ิน  39,624บาท     
- คาตอบแทนวิทยากร 
  (ชม.ละ 1,200 บาท x 6 ชม.x 4 คน) 

28,800.-     บาท    

- คาอาหารกลางวัน 
  (120 บาท x 10 คน x 2 ครั้ง) 

  2,400.-     บาท 

- คาอาหารวาง 
  (35 บาท x 30 คน x 4 ครั้ง) 

  4,200.-     บาท 

รวมเปนเงิน 39,624.- บาท 
          หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2. มูลคาใชจาย (In Kind) 
  - คาเชาหองประชุม (5,000 บาท x 2 วัน)    10,000.00 บาท 

     รวมเปนเงิน 10,000.00 บาท  
3. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก วันท่ีดําเนินการ สถานท่ีดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

กิจกรรมการประเมินตามการจัด 
กลยุทธการจัดการเรียนการสอน 
- ประเมินการสอนโดยผูเรียน  
- ประ เมิ นการสอนจากคณ ะ 
กรรมการประเมินทักษะการ สอน
และการใชแผนกลยุทธการ สอน
ของหลักสูตร 

วันท่ี 6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

(R) ผศ.ชวาลิน 
 เนียมสอน 
(A) ผศ.ชวาลิน 
 เนียมสอน 
(C) ประธานหลักสูตร 
(I) คณบดีและอธิการบด ี

กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ตาม
กรอบมาตรฐานผลการ เรียนรู - 
การทวนสอบมาตรฐานผลการ 
เรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จ 
การศึ กษ าต อ งสอดคล อ งกั บ 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
หรือ (มคอ.4) - การทวนสอบ
มาตรฐานผลการ เรียนรูหลังจาก
นักศึกษาสําเร็จ การศึกษา โดย

วันท่ี 7 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

(R) ผศ.ชวาลิน 
 เนียมสอน 
(A) ผศ.ชวาลิน 
 เนียมสอน 
(C) ประธานหลักสูตร 
(I) คณบดีและอธิการบด ี
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กิจกรรมหลัก วันท่ีดําเนินการ สถานท่ีดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

ผู ใช บัณ ฑิตและ ผูทรงคุณ วุฒิ
ภายนอกมีสวนรวม ในการทวน
สอบผลการเรียนรู เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา ภายในของ
ห ลั ก สู ต ร  เ พ่ื อ ก า ร  ป ร ะ กั น
คุณภาพทางการศึกษา 

 
4. วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร 
3. เพ่ือประเมินกระบวนการของการประเมินทักษะการสอนของอาจารยผูสอนในหลักสูตร 
4. เพ่ือใชกําหนดแผนกลยุทธการสอนของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) 
 
5. กลุมเปาหมาย 

5.1.  นักศึกษา และคณาจารยของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
จํานวน อยาง นอย 50 คน  

5.2.  ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 
6. ผลผลิตและผลลัพธท่ีไดจากโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

7.1) ตัวช้ีวัดเปาหมาย  
 เชิงปริมาณ  

-   จํานวนรายวิชาท่ีไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีทวนสอบ 
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 

-  จํานวนผูเขารวมโครงการในแตละกิจกรรมไมนอยกวา 50 คน 
-  ความพึงพอใจโดยภาพรวมไดคาคะแนนไมนอยกวา 3.51 จากคาคะแนนเต็ม 5 
 

ผลผลิต (Output) 
- ผูเขารวมกิจกรรม อยางนอยจํานวน 50คน 
- มีกระบวนการการประเมินตามการจัดกล

ยุทธการจัดการเรียนการสอน 
- มีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม

ก รอ บ ม าต รฐ าน ผ ล ก าร เรี ย น รู ข อ ง
สาขาวิชาและกลไกการจัดการศึกษา  

ผลลัพธ (Outcome) 
- กระบวนการการประเมินตามการจัดกล

ยุทธการจัดการเรียนการสอนท่ีปรากฎ
สามารถดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ 

- กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
ก รอ บ ม าต รฐ าน ผ ล ก าร เรี ย น รู ข อ ง
สาขาวิชาและกลไกการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
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7.2) ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค (วัดความสําเร็จของโครงการ) 
 เชิงปริมาณ ความพึงพอใจโดยภาพรวมไดคาคะแนนไมนอยกวา 3.51 จากคาคะแนนเต็ม 5 
 เชิงคุณภาพ หลักสูตรไดปรับปรุง ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน และรับฟง
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือนํามาประยุกต ปรับใหเขากับบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ของมหาวิทยาลัย ประเทศไทย และสังคมโลก 
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ภาคผนวก 2. 

กําหนดการ 
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กําหนดการสัมมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนําคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ประจําป พ.ศ. 2561 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
วันอังคาร ท่ี 6 มีนาคม 2561 

หัวขอ กิจกรรมกํารประเมินตามการจัดกลยุทธการจัดการเรียนการสอน กลุมท่ี 1 ประเด็นประเมิน

การ สอนโดยผูเรียน และกลุมท่ี 2 ประเด็นประเมินการสอนจากคณะกรรมการประเมินทักษะการ

สอนและ การใชแผนกลยุทธการสอนของหลักสูตรและการวิพากษรายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร (มคอ. 7) 

โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ ณ หอง 506 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

8.00 – 8.30 น. ลงทะเบยีน  

8.30 –9.00 น. พิธีเปดโครงการ 

9.00 – 12.00 น. วิทยากรประจํากลุมบรรยายและฝกปฏิบัติ*  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. วิทยากรประจํากลุมบรรยายและฝกปฏิบัติ* 

* การรับประทานอาหารวางระหวางการฟงบรรยายและฝกปฏิบัติการตามกิจกรรมของแตละกลุม 

 
หมายเหตุ  กําหนดการและหัวขอการบรรยายอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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กําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนําคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ประจําป  พ.ศ. 2561 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

 

 
 
หมายเหตุ  กําหนดการและหัวขอการบรรยายอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 
 

 

 

วันพท่ี 7 มีนาคม 2561 

หัวขอ กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู กลุมท่ี1 ประเด็นการทวนสอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษาตองสอดคลองกับรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3) หรือ (มคอ.4) และประเด็นการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจํากนักศึกษาสําเร็จ 

การศึกษา โดยผูใชบัณฑิตและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีสวนรวมในการทวนสอบผลการเรียนรู กลุมท่ี 2 

ประเด็นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร เพ่ือการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ ณ หอง 506 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00 – 12.00 น. วิทยากรประจํากลุมบรรยายและฝกปฏิบัติ* 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. วิทยากรประจํากลุมบรรยายและฝกปฏิบัติ* 

16.00 – 16.15 น. ตอบประเด็นขอ ซักถาม 

16.15 – 16.30 น. พิธีปดโครงการ 

* การรับประทานอาหารวางระหวางการฟงบรรยายและฝกปฏิบัติการตามกิจกรรมของแตละกลุม 
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ภาคผนวก 3. 
บันทึกขออนุมัติโครงการ 
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บันทึกขอความ 
 
สวนงาน คณะวิทยาการจัดการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) โทร.
๕๗๔๘ 
ท่ี     คจก. ๙๙/๒๕๖๑   วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง ขออนุ มัติจัดโครงการ  “พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

เรียน อธิการบด ี
 

เรียน  อธิการบดี  
ดวยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จะจัด

โครงการ "พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑"   ระหวาง
วันท่ี ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพกา จัดการศึกษาในทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร การประเมินกระบวนการของการประเมินทักษะการสอนของ
อาจารยผูสอนในหลักสูตร และเพ่ือใชกําหนดแผนกลยุทธการสอนของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
   ในการนี้  เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการฯ ดังกลาว สามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความเรียบรอย ตามวัตถุประสงคของโครงการฯ จึงใครขออนุมัติโครงการ 
"พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑"  โดยใชงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาการจัดการ เปนจํานวนเงิน ๓๙,๖๒๔ บาท (สามหม่ืนเกาพันหก
รอยยี่สิบสี่บาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โด สามารถเบิกคาใชจายไดตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
   จึงเรียนมาเพ่ือขอไดโปรดพิจารณา 

๑. อนุมัติโครงการและงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๓๙,๖๒๔ บาท (สามหม่ืน
เกาพันหกรอยยี่สิบสี่บาทถวน)               

๒. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 4. 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินงานโครงการ 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ท่ี  ๑๘๐/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
  

ดวยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จะจัด
โครงการ “พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐” เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร การประเมินกระบวนการของการประเมินทักษะการสอนของ
อาจารยผูสอนในหลักสูตร และเพ่ือใชกําหนดแผนกลยุทธการสอนของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พัฒนาการการเรียนรูระหวางผูเรียน ผูสอน ศิษยปจจุบัน 
ศิษยเกา และผูเชี่ยวชาญ ในศาสตรของคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนการเตรียมความพรอม สรางและ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูสําหรับนักศึกษา สําหรับการสรางมูลคาเพ่ิมในตนเอง ปรับตัวใหทันตอยุค
สมัย กอนเขาสูตลาดแรงงานเม่ือสําเร็จการศึกษา 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ “พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอร
ธุรกิจประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังมีรายนามตอไปนี ้
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา  
๑. อาจารย ดร.ญาลิสาฐ               ตนสอน         
๒. ผูชวยศาสตราจารยภุชงค            เมนะสินธุ  
๓. อาจารย ดร.ราเชนทร               บุญลอยสง  
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดา      สวนมะล ิ

 
หนาท่ี ใหคําปรึกษาและอํานวยการใหการดําเนินการโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
            ๑. ผูชวยศาสตราจารยชวาลิน      เนียมสอน                       ประธานกรรมการ 
           ๒. ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา    ลักษณวิรามสิริ                 กรรมการ 
           ๓. ผูชวยศาสตราจารยสุภารัตน     คุมบํารุง                          กรรมการ 
           ๔. ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา       ศรีเอนก                           กรรมการ 
          ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนากร  ปกษา              กรรมการ 
          ๖. ผูชวยศาสตราจารยนลินรัตน พิพัฒนรังสรรค                  กรรมการ 
           ๗. ผูชวยศาสตราจารยนีรูย            ชูสัตยสกุล                       กรรมการ 
          ๘. ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค   กรรมการและเลขานุการ 
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หนาท่ี ใหคําปรึกษา จัดทํากระบวนการพรอมขอเสนอแนะ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปได
ดวยความเรียบรอย 
 

ศิษยคอมพิวเตอรธุรกิจและนักศึกษา 
๑. นายสถิตย เชิดฉันท  
๒. นางสาวพิชญธิดา ชาตสิําราญ  
๓. นายวิทวัส  ทองยศ  
๔. นางสาวปารณีย  ปุนผล  
๕. นายประกอบ มีชัย  
๖. นายสุธีนันท นิลยิ่งเจริญ  
๗. นายณัฐกานต ขันทอง  
๘. นางสาวรัสรินทร พิพิธชิณวงศ  
๙. นางสาวอลดัดา พิพัฒนเจริญ  
๑๐. นายพงษพันธุ พรรณบัวหลวง  
๑๑. นายณัฐพล บุญแกว  
๑๒. นายฐิติวัฒน เลาพูนผล  
๑๓. นายภัคศรัณย ชูจัตุรัส  
๑๔. นายประพนธ จิตชุม  
๑๕. นายภูริ กลอมดี  
๑๖. นายณัฐธีร ทรงเกียรติวัฒน  
๑๗. นายอนาวิล คงอยู  
๑๘. นายนพเกา วุฒิไพศาลกุล  
๑๙. นายวณิช เอ่ียมบํารุง  
๒๐. นายณัชพล ศิริเสรีวรรณ  
๒๑. นางสาวจินตนา ปนะทานัง  
๒๒. นายยศธร ยิ้มมี  
๒๓. นายรุงโรจน ลิ้มประเสริฐศักดิ์  
๒๔. นางสาวปาลิดา โอวกุล  
๒๕. นายสมพล สุขเกตุ 
๒๖. นายพรรณสร ถือสตัย  
๒๗. นางสาวสุวิมล ธูปเทียนทอง 
๒๘. นายรัฐภูมิ มโนธรรมากุล  
๒๙. นายสมาพล ศรีไสย  
๓๐. นางสาวปรียาพร ดัดใจเท่ียง  
๓๑. นายอธิวัฒน สุรพิมพโสภณ  
๓๒. นายเจริญชัย ปะเกียร  
๓๓. นางสาววราภรณ ระยับศรี  
๓๔. นายณัฐกร ระยับศรี  
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๓๕. นายหฤษฎ โพธิ์กลาง  
๓๖. นายภาณุพงศ หอมหวล  
๓๗. นายสุธิชัย จุยนวล 
 ๓๘. นางสาวจุฑามาศ นพดล  
๓๙. นางสาวณัฐรินี ถุงทอง  
๔๐. นางสาวรัชต ธานี  
๔๑. นายกิตติศักดิ์ กิตติรัตนดุลย  
๔๒. นายณัฐวุฒิ แซลิ้ม  
๔๓. นายวันชนะ บัวศรี  
๔๔. นายณัฐพงษ สารพรม  
๔๕. นางสาวนัทมน โชติรัตน  
๔๖. นายธนพล บุบผาสวรรค  
๔๗. นางสาวณฐมลวรรณ อาสนสถิตย  
๔๘. นายปรุิมทร นิลเอวะ  
๔๙. นายนวพล เปรมเกษม 
 ๕๐. นายณัฐพล เหมือนสุดใจ  
๕๑. นางสาวลลิตา สีลาคํา  
๕๒. นางสาวชฎาพร จูสิงห  
๕๓. นางสาวธัญธิชา นิ่มนวล  
๕๔. นางสาวสิริรัตน เมฆสุข  
๕๕. นายยศธร ยิ้มมี 
๕๖. นายธนันดร เตียตระกูลวิวัฒน 
๕๗. นางสาวกัลยา หนูเปลี่ยน 
๕๘. นางสาวกาญจนา เทียนสุวรรณ  
๕๙. นายพชร จิตตวรจินดา  
๖๐. นายกาญจนภูมิ ผงยา  
๖๑. นายเสฎฐวุฒิ เกศีนิลพรรณ  
๖๒. นางสาวอรทัย เจริญแกว 
๖๓. นายปรัชญา นางาม  
๖๔. นายธันวา บุญมีรอด  
๖๕. นางสาวเสาวรส แตรไตรรงค  
๖๖. นายณัฐพงษ คําเขียว  
๖๗. นายธุรกิจ รุงทิวามงคล  
นายวรินทร คงธนาคมธัญกิจ  
๖๙. นายพงษพัฒน คงปาน  
๗๐. นายณัฐวุฒิ สะเสียงดี  
๗๑. นายณัฐกร จันทา  
๗๒. นายเล็ก ปุดหนอย  
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๗๓. นายสุธี คารรอลล  
๗๔. นายวิวัฒน กิตติยะอําพล  
๗๕. นายชัยณุวัฒน บุญทัน  
๗๖. นายวงศพัทธ พุมขจร  
๗๗. นางสาวโชษิตา เปรมปรุงวิทย  
๗๘. นายพิสิทธิพงศ ไกรกรึง  
๗๙. นายปฏิพัทธ เนียมแสง  
๘๐. นางสาวพัชราวรรณ อวนนาแวง  
๘๑. นางสาวเบญจวรรณ ชั้นวิเชียร  
๘๒. นายปญญฤทธิ์ กุลเมือง  
๘๓. นางสาวธนภรณ เบญจโสภาค  
๘๔. นางสาววิมลนัฐ หยบิจันทร  
๘๕. นายณัฐพล ขาวผอง  
๘๖. นายณัฐวัตร ฮ่ัวจั่น  
๘๗. นางสาวอรญา สนามแจง  
๘๘. นายพลรัตน เชียงอินทร  
๘๙. นายธนกฤต สีเฒา 
๙๐. นางสาวศิรประภา วัฒนวินิน  
๙๑. นางสาววิไลวรรณ คลายแจง  
๙๒. นางสาวอัญชลีกร บุญมาก  
๙๓. นางสาวสุพัตรา ตนแทน  
๙๔. นางสาวอุบลวรรณ บุญปญญา  
๙๕. นายชัยรัตน บุญญานันท 
๙๖. นายณัฐกานต พงษกลั่นกลา  
๙๗. นายชนาธิป พยัคฆเพศ 

   ๙๘. นายคณณัฐ ศิริลวน  
๙๙. นายกนกพล อูวงศเจริญ  
๑๐๐. นางสาวเบญญาภา อินทรทองตั๋ง  
๑๐๑. นายอานันท ทิมนาม  
๑๐๒. นางสาวนวพร ลอยฟา  
๑๐๓. นายศรุต เจริญรัตน  
๑๐๔. นายสุภเวช เริ่มกลาง  
๑๐๕. นายชยุต แซโคว  
๑๐๖. นางสาวอรพรรณ ภพนิธิอังกูร  
๑๐๗. นางสาวอุบลวรรณ ชุมสิงห  
๑๐๘. นายวรวรรธน โชติพงศเชาวลิต  
๑๐๙. นายวิศุทธิ์ กิจธนาพรอนันท  
๑๑๐. นายณัฐวัฒน กองเกิด 
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๑๑๑. นางสาวสุภาพร อินออน  
๑๑๒. นางสาวณัฐมาศ สันสาคร  
๑๑๓. นายนพรตัน แสงหิรัญ  
๑๑๔. นายภควัตร ปนสกุล  
๑๑๕. นายกรธวัช อัศวภูมิ  
๑๑๖. นายธิติกานต ไมเกตุ  
๑๑๗. นายตุลวิทย กลาหาญ  
๑๑๘. นางสาวพฤกษา ศรีคงทน  
๑๑๙. นายทัศนสุระ จิตรมนตรี  
๑๒๐. นายวศธร ศิริวัฒนา  
๑๒๑. นายนิติรัตน ปรุงใจ 
๑๒๒. นางสาวศุภสิริ แกวอินทรชัย  
๑๒๓. นายณธภณ ภูมิธนนนท 
๑๒๔. นางสาวนภัสสร อ่ิมพุม  
๑๒๕. นายภัทรพงษ สารพัฒน  
๑๒๖. นายกิตติธัช ไชยสวัสดิ์  
๑๒๗. นายธนบดี ฤทัยวาณิชกุล  
๑๒๘. นายทศวรรษ ใหญไลบาง 
 ๑๒๙. นายณัฐภูมิ แจมกระจาง  
๑๓๐. นายคมกฤช สุขปราการ  
๑๓๑. นางสาวอารีรัตน ดอกไม  
๑๓๒ นางสาวปวิชญา พิทักษแทน 

   ๑๓๓. นางสาวสุวิมล โพระนก  
๑๓๔. นายพีรวัส อําไพเมือง  
๑๓๕. นายมงคลชัย แกวภมร  
๑๓๖. นายจิรศักดิ์ อัคควัฒนกุล  
๑๓๗. นางสาวธนภรณ สอนมี  
๑๓๘. นายอนาวิล แตศิลปชัย  
๑๓๙. นางสาวณัฎฐณิชา จันทรสวาง  
๑๔๐. นายพิริยะ บุญมา  
๑๔๑. นายพรดนัย คําหอม  
๑๔๒. นายศุภณัฐ สองแสง  
๑๔๓. นางสาวภัทรศยา อุตรพงศ  
๑๔๔. นายธิบดี หมงไมขุย  
๑๔๕. นางสาวโชติรส เดชจําเริญ  
๑๔๖. นางสาวพินดา เจริญรัตนธารา  
๑๔๗. นางสาวณัชชา ทองพุม  
๑๔๘. นายอานันท ชนแดง  
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๑๔๙. นายณัฐพงศ ปทุมบาล  
๑๕๐. นางสาวเจนจิรา จําเริญวัฒนา  
๑๕๑. นายรณกฤต สะสมทรัพย  
๑๕๒. นางสาวจุฑารัตน ชัยมงคล 
๑๕๓. นายภูมิพัฒน ปลุกใจ 
๑๕๔. นายนิธิ ม่ังมี  
๑๕๕. นางสาวณัฐวดี นาคเนียม  
๑๕๖. นายอดิศักดิ์ กองแซง  
๑๕๗. นางสาวประกายบุญ มวงทอง  
๑๕๘. นางสาวนิรัชพร ม่ิงสกุล  
๑๕๙. นายพงษสิทธิ์ ไชยวงคษา  
๑๖๐. นายจุมพล ผลจันทร  
๑๖๑. นางสาวเข็มทอง ขาวมงคล  
๑๖๒. นายอิทธิพัทธ กาญจนาธีระ  
๑๖๓. นายกมลยศ จันทรเกษมพร  
๑๖๔. นางสาวธนพร มวงทิพย 
๑๖๕. นายศุภัคกิจ ใจแกว  
๑๖๖. นายพีรพัฒน แกวแกม               
๑๖๗. นายนนธวัช สิงหแกว 
๑๖๘. นายกรกฎ อินทรสัญ  
๑๖๙. นางสาวดลฤทัย เทพมณี  
๑๗๐. นายอภิวัฒน วรรณแจม  
๑๗๑. นายชนาธิป ชูราษี  
๑๗๒. นางสาวพัชรี ศรีธวัช  
๑๗๓. นางสาวกัญญารัตน ฤกษดี  
๑๗๔. นางสาวอรจิรา ปฐมพรวิวัฒน  
๑๗๕. นายณัฏฐพงษ  ชูตระกูล  
๑๗๖. นางสาวประภาสิริ  อาษาวิเศษ  
๑๗๗. นายนันทชัย  เหมรา  
๑๗๘. นางสาวปาริชาติ  วงศคํา  
๑๗๙. นายอนัตตา  โนนทะศรี  
๑๘๐. นายปารเมศ ยะรังวงษ  
๑๘๑. นางสาวธนศวรรณ  ไชยสิงห  
๑๘๒. นายกิตติกร  สูงสุด  
๑๘๓. นายศันสบุญ  อุนนาถ  
๑๘๔. นายวรนิทร  ธุราชาติ  
๑๘๕. นายบริบูรณ  สวัสดิ์มงคล  
๑๘๖. นายพิชชา  พิพัฒนพัฒนานนท  
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๑๘๗. นายสุชน  ศรีธนาวิโรจน  
๑๘๘. นายภูริช  มัจฉาเมฆ  
๑๘๙. นายศาสตรา  สิทธิไทย  
นายธีรวิทย  รักษาชาติ  
๑๙๑. นางสาวสกาวรัตน  มอขุนทด  
๑๙๒. นายฐิติวัฒน  ตั้งใจ 
 

หนาท่ี     ๑. จัดประชุม สํารวจขอมูล เตรียมความพรอมการจัดกิจกรรมโครงการแตละฝาย 
    ๒. ประสานงานกรรมการฝายตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
    ๓. ดําเนินการใหกิจกรรมดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

   ๔. จัดทําเอกสารรายงานสรุปการดําเนินงาน เพ่ือนําไปใชประโยชนและวาง
แผนการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของสัมพันธตอไป 
 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้จนสิ้นสุดโครงการ 
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ภาคผนวก 5. 
สรุปผลแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

ตามมาตรฐานการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2561 
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สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ประจําป พ.ศ. 2561 ณ หอง 32506 อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหวางวันท่ี 6 – 7 
มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกมิติ
ของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร เพ่ือประเมิน
กระบวนการของการประเมินทักษะการสอนของอาจารยผูสอนในหลักสูตร และเพ่ือใชกําหนดแผนกล
ยุทธการสอนของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) โดยดําเนินการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตร หาแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานจัดการ
เรียนการสอนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และนําผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์มา
ใชในการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามขอกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซ่ึง
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาโดยแยกตามชั้นปการศึกษามีรายละเอียดดังนี้  

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 (รหัส 60) มีนักศึกษาจํานวน 18 คน เปดสอนในภาคการศึกษา 
1/2560 (15 สิงหาคม 2560 – 15 ธันวาคม 2560) และภาคการศึกษา 2/2560 (15 มกราคม 2561 
– 30 พฤษภาคม 2561) ภาคการศึกษาละ 7 รายวิชา  

นักศึกษาชั้นปท่ี 2 (รหัส 59) มีนักศึกษาจํานวน 68 คน เปดสอนในภาคการศึกษา 
1/2560 (15 สิงหาคม 2560 – 15 ธันวาคม 2560) และภาคการศึกษา 2/2560 (15 มกราคม 2561 
– 30 พฤษภาคม 2561) ภาคการศึกษาละ 7 รายวิชา 

นักศึกษาชั้นปท่ี 3 (รหัส 58) มีนักศึกษาจํานวน 66 คน เปดสอนในภาคการศึกษา 
1/2560 (15 สิงหาคม 2560 – 15 ธันวาคม 2560) และภาคการศึกษา 2/2560 (15 มกราคม 2561 
– 30 พฤษภาคม 2561) ภาคการศึกษาละ 7 รายวิชา 

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 (รหัส 57) มีนักศึกษาจํานวน 57 คน ท่ีตองฝกประสบการณ
วิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ในภาคการศึกษา 1/2560 (4 กันยายน– 24 พฤศจิกายน 2560) 

การดําเนินงานครั้งนี้เปนไปตามกรอบตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาขอ 6 กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจึงกําหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยใชเปนแนวทางใน
การดําเนินการ ดังนี้  

1. คณะแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2. หลักสูตรท่ีดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ แจงรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดในป

การศึกษาไปยังคณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการสุมรายวิชาอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป

การศึกษาของแตละหลักสูตร เพ่ือดําเนินการทวนสอบ โดยมีหลักการในการทวนสอบวา ดําเนินการ
เฉพาะรายวิชาท่ีเปดสอน และไมทวนสอบรายวิชาเดิมหรือซํ้าซอน สําหรับการดําเนินการทวนสอบ
รายวิชาในรายวิชาศึกษาท่ัวไป และรายวิชาพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบตอไป 
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4. กระบวนการทวนสอบมีหลายวิธี เชน การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การ
สัมภาษณ เปนตน เพ่ือยืนยันพิสูจนวาสิ่งท่ีกําหนดข้ึนนั้นไดมีการดําเนินการและบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงค เพ่ือสรางความม่ันใจวามาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเปนท่ีเขาใจตรงกันและมีการ
จัดการเรียนการสอนจนบรรลผุลสําเร็จ 

5. คณะกรรมการทวนสอบแจงผลการทวนสอบใหหลักสูตรทราบเพ่ือพัฒนาปรับปรุงและ
แจงคณะกรรมการตามขอ 2 ของวิธีการประเมินทราบและดําเนินการกํากับดูแลใหมีการพัฒนาตาม
ผลการประเมิน 

6. หลักสูตรรายงานผลในภาพรวมของการทวนสอบไปยงัคณะ 
 

หลักสูตรจึงดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554) ในปการศึกษา 2560 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาท่ีผานมา โดยจัดทําแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษาเพ่ือทวน
สอบผลสมัฤทธิ์ในระดับรายวิชาจํานวน 19 รายวิชา จากรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนไปแลวในภาค
การศึกษา 1/2560 ท้ังสิ้น 20 รายวิชา คิดเปน รอยละ 95.00 ประกอบดวยรายวิชา (1) องคการและ
การจัดการ (2) ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู (3) กฎหมายธุรกิจ (4) การจัดการทรัพยากร
มนุษย (5) หลักเศรษฐศาสตร (6) หลักบัญชี (7) ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ (8) ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ทักษะการเรียน (9) การเงินธุรกิจ (10) หลักการตลาด (11) การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องตน 
(12) การวิเคราะหและออกแบบระบบสําหรับธุรกิจ (13) การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน (14) การ
สรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (15) การประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลงาน วิจัยทางธุรกิจ (16) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ (17) การออกแบบ
กราฟกในงานธุรกิจ (18) เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม และ (19) การจัดการเชิงกลยุทธ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชาองคการและการ
จัดการ โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม มากท่ีสุด 
(4.43±0.65) รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4.31±0.65) 
และดานความรู (4.28±0.65) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาองคการและการจัดการ 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.43 0.65 มากท่ีสุด 1 
ดานความรู 4.28 0.65 มากท่ีสุด 3 
ดานทักษะทางปญญา 4.20 0.70 มากท่ีสุด 5 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.31 0.65 มากท่ีสุด 2 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.25 0.73 มากท่ีสุด 4 

คาเฉล่ียรวม 4.29 0.68 มากท่ีสุด  

 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา ภาษาไทยเพ่ือ
พัฒนาความเปนผูรอบรู โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม มาก
ท่ีสุด (4.25±0.72) รองลงมาคือ ดานความรู (4.16±0.70) และดานทักษะทางปญญา (4.15±0.72) 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผู
รอบรู 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.25 0.72 มากท่ีสุด 1 
ดานความรู 4.16 0.70 มาก 2 
ดานทักษะทางปญญา 4.15 0.72 มาก 3 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.03 0.71 มาก 5 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.07 0.77 มาก 4 

คาเฉล่ียรวม 4.13 0.72 มาก  
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ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชากฎหมายธุรกิจ โดย
ภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ มากท่ีสุด (4.19±0.66) รองลงมาคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม (4.16±0.60) และ ดาน
ความรู (4.13±0.73) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชากฎหมายธุรกิจ 

รายการ 𝒙𝒙� S.D. แปลผล ลําดับ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.16 0.60 มาก 2 
ดานความรู 4.13 0.73 มาก 3 
ดานทักษะทางปญญา 4.10 0.74 มาก 4 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.19 0.66 มาก 1 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.08 0.73 มาก 5 

คาเฉล่ียรวม 4.13 0.69 มาก  

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานทักษะทางปญญา มากท่ีสุด 
(4.15±0.72) รองลงมาคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม (4.13±0.68) และดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ (4.03±0.73) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.13 0.68 มาก 2 
ดานความรู 4.00 0.67 มาก 4 
ดานทักษะทางปญญา 4.15 0.72 มาก 1 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.03 0.73 มาก 3 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.95 0.74 มาก 5 

คาเฉล่ียรวม 4.05 0.71 มาก  
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ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา หลักเศรษฐศาสตร 
โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม มากท่ีสุด (4.28±0.67) 
รองลงมาคือ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4.19±0.78) และดานความรู (4.16±0.70) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.28 0.67 มากท่ีสุด 1 
ดานความรู 4.16 0.70 มาก 3 
ดานทักษะทางปญญา 4.08 0.67 มาก 5 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.13 0.73 มาก 4 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.19 0.78 มาก 2 

คาเฉล่ียรวม 4.16 0.71 มาก  

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา หลักบัญชี โดย
ภาพรวมพบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม มากท่ีสุด (4.17±0.64) รองลงมา
คือ ดานทักษะทางปญญา (4.07±0.62) และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ (4.06±0.71) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 6 

 
ตารางท่ี 6 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาหลักบัญชี 

รายการ �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.17 0.64 มาก 1 
ดานความรู 3.96 0.69 มาก 5 
ดานทักษะทางปญญา 4.07 0.62 มาก 2 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.06 0.71 มาก 3 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.97 0.69 มาก 4 

คาเฉล่ียรวม 4.04 0.67 มาก  
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ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา ภาษาอังกฤษเชิง
สถานการณ โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม มากท่ีสุด 
(4.17±0.69) รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4.11±0.77) 
และดานทักษะปญญา (4.06±0.80) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 7 

 
ตารางท่ี 7 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ 

รายการ �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.17 0.69 มาก 1 
ดานความรู 4.06 0.76 มาก 4 
ดานทักษะทางปญญา 4.06 0.80 มาก 3 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.11 0.77 มาก 2 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.03 0.80 มาก 5 

คาเฉล่ียรวม 4.08 0.76 มาก  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือ

ทักษะการเรียน โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม มากท่ีสุด 
(4.16±0.72) รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4.13±0.72) 
และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (4.10±0.73) 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.16 0.72 มาก 1 
ดานความรู 4.08 0.73 มาก 4 
ดานทักษะทางปญญา 4.07 0.71 มาก 5 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.13 0.72 มาก 2 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.10 0.73 มาก 3 

คาเฉล่ียรวม 4.11 0.72 มาก  

 

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา การเงินธุรกิจ 
โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม มากท่ีสุด (3.88±0.78) 
รองลงมาคือ ดานทักษะทางปญญา (3.73 ±1.03) และดานความรู (3.69±1.00) ตามลําดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 9 

 
 

         
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจาํป พ.ศ. 2561 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



45 

 

 
ตารางท่ี 9 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาการเงินธุรกิจ 

รายการ �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 3.88 0.78 มาก 1 
ดานความรู 3.69 1.00 มาก 3 
ดานทักษะทางปญญา 3.73 1.03 มาก 2 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 3.66 1.01 มาก 4 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.60 1.08 มาก 5 

คาเฉล่ียรวม 3.71 0.98 มาก  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา หลักการตลาด โดย

ภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม มากท่ีสุด (4.07±0.80) รองลงมา
คือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4.07±0.76) และดานทักษะทาง
ปญญา (4.04±0.78) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 10 

 
ตารางท่ี 10 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาหลักการตลาด 

รายการ �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.07 0.80 มาก 1 
ดานความรู 4.01 0.74 มาก 5 
ดานทักษะทางปญญา 4.04 0.78 มาก 3 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.07 0.76 มาก 2 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.02 0.77 มาก 4 

คาเฉล่ียรวม 4.04 0.77 มาก  

 

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา การเขียนโปรแกรม
ทางธุรกิจเบื้องตน โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม มากท่ีสุด 
(4.18±0.70) รองลงมาคือ ดานทักษะทางปญญา (4.16±0.75) และดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ (4.13±0.71) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องตน 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.18 0.70 มาก 1 
ดานความรู 4.08 0.79 มาก 4 
ดานทักษะทางปญญา 4.16 0.75 มาก 2 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.13 0.71 มาก 3 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.63 0.76 มาก 5 

คาเฉล่ียรวม 4.04 0.75 มาก  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรม มากท่ีสุด (4.12±0.72 ) รองลงมาคือ ดานความรู  (4.11±0.73) และดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4.06±0.71) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 12 

 
ตารางท่ี 12 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศสําหรับธุรกิจ 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.12 0.72 มาก 1 
ดานความรู 4.11 0.73 มาก 2 
ดานทักษะทางปญญา 4.02 0.74 มาก 4 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.06 0.71 มาก 3 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.00 0.78 มาก 5 

คาเฉล่ียรวม 4.06 0.74 มาก  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา การเขียนโปรแกรม

เว็บเบื้องตน โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มากท่ีสุด (4.07±0.76) รองลงมาคือ ดานทักษะทางปญญา
(4.04±0.75) และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4.04±0.70) 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 3.97 0.69 มาก 4 
ดานความรู 3.92 0.79 มาก 5 
ดานทักษะทางปญญา 4.04 0.75 มาก 2 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.04 0.70 มาก 3 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.07 0.76 มาก 1 

คาเฉล่ียรวม 4.01 0.74 มาก  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา การสรางธุรกิจใหม

และการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับ
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม มากท่ีสุด (4.43±0.80) รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4.32±0.80) และดานความรู (4.32±0.73) ตามลําดับ ดังแสดง
ในตารางท่ี 14 

 
ตารางท่ี 14 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาการสรางธุรกิจใหมและการเปน
ผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.43 0.80 มากท่ีสุด 1 
ดานความรู 4.32 0.73 มากท่ีสุด 3 
ดานทักษะทางปญญา 4.31 0.75 มากท่ีสุด 4 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.32 0.80 มากท่ีสุด 2 

นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.30 0.74 มากท่ีสุด 5 

คาเฉล่ียรวม 4.34 0.76 มากท่ีสุด  

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา การประมวลผล
และวิเคราะหขอมูลงาน วิจัยทางธุรกิจ โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรม มากท่ีสุด (4.42±0.61) รองลงมาคือ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (4.40±0.65) และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ (4.39±0.65) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาการประมวลผลและวิเคราะห 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.42 0.61 มากท่ีสุด 1 
ดานความรู 4.34 0.66 มากท่ีสุด 4 
ดานทักษะทางปญญา 4.33 0.64 มากท่ีสุด 5 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.39 0.65 มากท่ีสุด 3 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.40 0.65 มากท่ีสุด 2 

คาเฉล่ียรวม 4.38 0.64 มากท่ีสุด  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการทางธุรกิจ โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มากท่ีสุด (4.50±0.49) รองลงมาคือ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
(4.49±0.49) และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4.48±0.49) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 16 

 
ตารางท่ี 16 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทางธุรกิจ 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.49 0.49 มากท่ีสุด 2 
ดานความรู 4.44 0.49 มากท่ีสุด 5 
ดานทักษะทางปญญา 4.46 0.49 มากท่ีสุด 4 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.50 0.49 มากท่ีสุด 1 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.48 0.49 มากท่ีสุด 3 

คาเฉล่ียรวม 4.48 0.49 มากท่ีสุด  

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา การออกแบบ
กราฟกในงานธุรกิจ โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม มากท่ีสุด 
(4.53±0.51) รองลงมาคือ ดานความรู (4.42±0.57) และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ เทากับดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (4.41±0.58) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 17 

 
 
 

         
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจาํป พ.ศ. 2561 
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ตารางท่ี 17 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาการออกแบบกราฟกในงานธุรกิจ 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.51 มากท่ีสุด 1 
ดานความรู 4.42 0.57 มากท่ีสุด 2 
ดานทักษะทางปญญา 4.37 0.58 มากท่ีสุด 5 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.41 0.58 มากท่ีสุด 3 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.41 0.58 มากท่ีสุด 3 

คาเฉล่ียรวม 4.43 0.57 มากท่ีสุด  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา เครือขายทางสังคม

และการทําธุรกรรม โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม มากท่ีสุด 
(4.49±0.57) รองลงมาคือ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (4.45±0.58) และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.44±0.59) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 18 

 
ตารางท่ี 18 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาเครือขายทางสังคมและการทํา
ธุรกรรม 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.49 0.57 มากท่ีสุด 1 
ดานความรู 4.42 0.59 มากท่ีสุด 4 
ดานทักษะทางปญญา 4.40 0.60 มากท่ีสุด 5 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.44 0.59 มากท่ีสุด 3 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.45 0.58 มากท่ีสุด 2 

คาเฉล่ียรวม 4.44 0.59 มากท่ีสุด  

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูวิชา การจัดการเชิงกล
ยุทธ โดยภาพรวม พบวา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ มากท่ีสุด (4.37±0.64) รองลงมาคือ ดานคุณธรรม จริยธรรม (4.37±0.58) และดาน
ทักษะทางปญญา (4.33±0.70) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ 

พฤติกรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.37 0.58 มากท่ีสุด 2 
ดานความรู 4.32 0.65 มากท่ีสุด 4 
ดานทักษะทางปญญา 4.33 0.70 มากท่ีสุด 3 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.37 0.64 มากท่ีสุด 1 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.32 0.64 มากท่ีสุด 5 

คาเฉล่ียรวม 4.34 0.64 มากท่ีสุด  
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ภาคผนวก 6. 
รายงานผลการวิเคราะหขอสอบ 

ประจําปการศึกษา 2560 

  

         
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจาํป พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการวิเคราะหขอสอบ 

ประจําปการศึกษา 2560 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
  

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอร
ธุรกิจประจําป พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร การประเมิน
กระบวนการของการประเมินทักษะการสอนของอาจารยผูสอนในหลักสูตร และเพ่ือใชกําหนดแผนกล
ยุทธการสอนของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์มาใชในการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามขอกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรจึงดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554 และ หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการวิเคราะหขอสอบจํานวน 19 รายวิชา จาก
รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 20 รายวิชา คิดเปน รอยละ 95 ประกอบดวย รายวิชาหมวด
การศึกษาท่ัวไป จํานวน 3 รายวิชา ไดแก (1) ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน (2) ภาษาไทยเพ่ือ
พัฒนาความเปนผูรอบรู และ (3) ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ รายวิชาแกนดานบริหารธุรกิจ 
จํานวน 8 รายวิชา ไดแก (4) กฎหมายธุรกิจ (5) การจัดการเชิงกลยุทธ (6) การจัดการทรัพยากร
มนุษย (7) การเงินธุรกิจ (8) หลักการตลาด  (9) องคการและการจัดการ (10) หลักการบัญชี (11) 
หลักเศรษฐศาสตร และรายวิชาเฉพาะดานคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 8 รายวิชา ไดแก (12) การ
เขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องตน (13) การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (14) 
การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ (15) การประมวลผลขอมูล สถิติและงานวิจัยดวย
คอมพิวเตอร (16) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ (17) การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน 
(18) เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม และ(19) การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ มี
รายละเอียดดังนี้ 

 

การวิเคราะหระดับความยากของขอสอบและอํานาจจําแนกของขอสอบ 
การวิเคราะหความยากของขอสอบ (Difficulty Analysis) ความยากของขอสอบ คือ 

เปอรเซ็นตของจํานวนผูสอบท่ีสามารถทําขอสอบขอนั้นไดถูกตอง ถาขอสอบขอใดมีเปอรเซ็นตของ
จํานวนผูตอบขอสอบถูกมาก แสดงวาขอสอบขอนั้นงาย ถาขอสอบขอใดมีเปอรเซ็นตของจํานวนผูตอบ
ขอสอบถูกนอย แสดงวาขอสอบขอนั้นยากขอสอบท่ีมีคุณภาพควรมีคาความยากอยูระหวาง 0.20 ถึง 
0.80 ถาความยากมีคาเกิน 0.80 ถือวาขอสอบงายเกินไป ไมวาเพราะไมวาเด็กจะเกงหรือจะออนก็
สามารถตอบถูกได แตถาขอสอบมีความยากต่ํากวา 0.20 ถือวาขอสอบยากเกินไปดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 : การแปลความหมายของคาดัชนีความงาย 
 

ดัชนีคาความยากงาย ความหมาย 
มากกวา 0.8 
0.60-0.80 
0.40-0.60 
0.20-0.40 
นอยกวา 0.20 

งายมาก(ปรับปรุงหรือตัดท้ิง) 
คอนขางงาย 
ปานกลาง 
คอนขางยาก 
ยากมาก(ปรับปรุงหรือตัดท้ิง) 

 
หมายเหตุ ขอสอบท่ีมีคาความยากระหวาง .40-.60 เปนขอสอบท่ีมีความเหมาะสมกับ 
  การนําไปใช 
 

การวิเคราะหอํานาจจําแนกของขอสอบ (Discriminant Analysis) คาอํานาจจําแนกยิ่งมีคา
มาก จะบงบอกถึงอํานาจในการจําแนกผูสอบออกเปนกลุมเกงและกลุมออนไดมาก ถามีคานอยขอสอบ
จะมีอํานาจในการจําแนกผูสอบออกเปนกลุมเกงและกลุมออนไดนอย ขอสอบท่ีถือวามีคุณภาพคือขอสอบ
ท่ีมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ถาคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20 เปนขอสอบท่ีจําแนกไดต่ํา ควร
นํามาปรับปรุงใหม แตถามีคาติดลบควรพิจารณาดูวาเฉลยผิดหรือไม ถาเฉลยถูกตองก็ควรตัดท้ิง ดัง
ตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 : การแปลความหมายของคาดัชนีอํานาจจําแนก 

 
ดัชนีคาอํานาจจําแนก ความหมาย 
มากกวา 0.4 
0.30-0.39 
0.20-0.29 
0.00-0.19 
นอยกวา 0.00 

ดีมาก 
ดี 
ปานกลาง 
ปรับปรุง 
ตัดท้ิง 

 
หมายเหตุ คาอํานาจจําแนกท่ีใชไดจะตองมีคาสูงกวา 0.20 ข้ึนไป 
 

ผลการวิเคราะหระดับความยากของขอสอบและอํานาจจําแนกของขอสอบท่ีใชในการวัด
ประเมินผลการเรียนรูนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ในป
การศึกษา 2558 จํานวน 14 รายวิชา มีรายละเอียดดังตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3: ผลการวิเคราะหระดับความยากของขอสอบ 

รายวิชา 
ระดับความยากของขอสอบ 

(DIFF Index) 
คาความยาก ความหมาย 

รายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป   
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน   0.427 ปานกลาง 
2. ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ   0.473 ปานกลาง 
3. ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู   0.531 ปานกลาง 
รายวิชาแกนดานบริหารธุรกิจ   
4. กฎหมายธุรกิจ   0.565 ปานกลาง 
5. การจัดการเชิงกลยุทธ   0.510 ปานกลาง 
6. การจดัการทรัพยากรมนุษย    0.388 คอนขางยาก 
7. การเงินธุรกิจ   0.350 คอนขางยาก 
8. หลักการตลาด   0.451  ปานกลาง 
9. องคการและการจัดการ   0.494 ปานกลาง 
10. หลักเศรษฐศาสตร 0.485 ปานกลาง 
11. หลักการบัญช ี   0.486 ปานกลาง 
รายวิชาเฉพาะดานคอมพิวเตอรธุรกิจ   

12. การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องตน   0.342 คอนขางยาก 
13. การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจ 
       0.469 ปานกลาง 

14. การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดาน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

       0.309 คอนขางยาก 

15. การประมวลผลขอ มูล  ส ถิติ และงานวิจัยด วย
คอมพิวเตอร 

       0.416 ปานกลาง 

 16. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ        0.472 ปานกลาง 

 17. การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน        0.424 ปานกลาง 

 18. เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม        0.488 ปานกลาง 

19. การออกแบบกราฟกในงานธรุกิจ   0.364 คอนขางยาก 

 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือวิเคราะหระดับความยากของขอสอบท้ัง 19 รายวิชาอยูในระดับ 0.20-
0.80 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพ โดย 5 รายวิชามีคาความยากของขอสอบอยูใน
ระดับคอนขางยาก ดังนี้  
 รายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป ไมมี  
 รายวิชาแกนดานบริหารธุรกิจ ไดแก รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย การเงินธุรกิจ  
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 รายวิชาเฉพาะดานคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดแก การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องตน การสราง
ธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และการออกแบบกราฟกในงาน
ธุรกิจ  
 สวนอีก 13 รายวิชาท่ีมีคาความยากของขอสอบอยูในระดับปานกลาง ดังนี้  
 รายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป  ไดแก  รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 
ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ  ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู  
 รายวิชาแกนดานบริหารธุรกิจ ไดแก รายวิชากฎหมายธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ หลักการ
ตลาด องคการและการจัดการ หลักเศรษฐศาสตร และหลักการบัญชี  
 รายวิชาเฉพาะดานคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดแก รายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ การประมวลผลขอมูล สถิติและงานวิจัยดวยคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการทางธุรกิจ การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน และเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 
ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4: ผลการวิเคราะหอํานาจจําแนกของขอสอบ 

รายวิชา 
อํานาจจําแนกของขอสอบ 

(DISC Index) 
คาอํานาจจําแนก ความหมาย 

รายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป   
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 0.34 ด ี
2. ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ 0.327 ด ี
3. ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู 0.239 ปานกลาง 
รายวิชาแกนดานบริหารธุรกิจ   
4. กฎหมายธุรกิจ 0.407 ดีมาก 
5. การจัดการเชิงกลยุทธ 0.305 ด ี
6. การจดัการทรัพยากรมนุษย 0.196 ปรับปรุง 
7. การเงินธุรกิจ 0.238 ปานกลาง 
8. หลักการตลาด 0.212 ปานกลาง 
9. องคการและการจัดการ 0.182 ปรับปรุง 
10. หลักเศรษฐศาสตร 0.247 ปานกลาง 
11. หลักการบัญช ี 0.273 ปานกลาง 
รายวิชาเฉพาะดานคอมพิวเตอรธุรกิจ   
12. การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องตน 0.236 ปานกลาง 
13. การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

0.251 ปานกลาง 

14. การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดาน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

0.103 ปรับปรุง 

15. การประมวลผลขอ มูล  ส ถิติ และงานวิจั ยด วย
คอมพิวเตอร 

0.182 ปรับปรุง 

16. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 0.247 ปานกลาง 
17. การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน 0.216 ปานกลาง 
18. เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 0.177 ปรับปรุง 
19. การออกแบบกราฟกในงานธรุกิจ 0.177 ปรับปรุง 

 
จากตารางท่ี 4 เม่ือวิเคราะหอํานาจจําแนกของขอสอบท้ัง 19 รายวิชา พบวามีจํานวน 13 

รายวิชาท่ีสามารถสรุปไดวาเปนขอสอบท่ีถือวามีคุณภาพ คือ มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ข้ึนไป 
ดังนี้ 

รายวิชาท่ีมีอํานาจการจําแนก ดีมาก จํานวน 1 รายวิชา ไดแก รายวิชากฎหมายธุรกิจ  
รายวิชาท่ีมีอํานาจการจําแนก ดี จํานวน 3 รายวิชา ไดแก รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะ

การเรียน ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ และการจัดการเชิงกลยุทธ  
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สวนรายวิชาท่ีมีอํานาจการจําแนก ปานกลาง จํานวน 9 รายวิชา ไดแก รายวิชาภาษาไทย
เพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู การเงินธุรกิจ หลักการตลาด หลักเศรษฐศาสตร หลักการบัญชี การเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจเบื้องตน การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการทางธุรกิจ และราการเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน  

สวนขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20 เปนขอสอบท่ีมีอํานาจการจําแนกต่ําควรนํามา
ปรับปรุงใหม จํานวน 6 รายวิชา ไดแก รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย องคการและการจัดการ 
การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การประมวลผลขอมูล สถิติ
และงานวิจัยดวยคอมพิวเตอร เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม และการออกแบบกราฟกในงาน
ธุรกิจ  

 
การวิเคราะหขอสอบรายขอ  

การวิเคราะหขอสอบรายขอพิจารณาจําแนกเกณฑระดับความยาก – งายของขอสอบเปน 5 
ระดับ กลาวคือ งายมาก (P=0.80-1.00) คอนขางงาย (P=0.60- 0.79) ปานกลาง (P=0.40- 0.59) 
คอนขางยาก (P=0.20– 0.39) และยากมาก (P=0.00- 0.19) พบวา 

รายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป 
1. รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน รหัสวิชา 1500113 จํานวน 60 ขอ สามารถ

วิเคราะหขอสอบไดผลดังนี้  
1.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 47 ขอ คิดเปนรอยละ 78.33 ไดแก ขอสอบท่ีคอนขาง

งายอํานาจจําแนกดีมี 7 ขอ ไดแก 5 14 30 36 49 59 และ 60 ขอสอบท่ียากงายปานกลาง อํานาจ
จําแนกดีมี 27 ขอ ไดแก 1 2 3 4 8 10 12 17 20 21 23 24 31 32 34 37 38 39 40 42 45 48 
51 52 53 54 และ 56 ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 13 ขอ ไดแก 9 11 13 19 22 25 26 27 
28 33 43 50 และ 55 

1.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 10 ขอ คิดเปนรอยละ 16.67 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี ไมมี ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี ไมมี ขอสอบท่ีมีความยากปานกลาง 
อํานาจจําแนกไมดี มี 10 ขอ ไดแก 6 7 15 18 29 35 44 46 47 และ 57 

1.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมีจํานวน 3 ขอ คิดเปนรอยละ 5.00 ไดแก ขอสอบท่ียากมากหรือ
งายมาก อํานาจจําแนกไมดี ไมมี ขอสอบท่ีไมมีอํานาจจําแนก ไมมี ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 
3 ขอ ไดแก 16 41 58 

 
2. รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ รหัสวิชา 1500114 จํานวน 60 ขอสามารถ

วิเคราะหขอสอบไดผลดังนี้  
2.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 45 ขอ คิดเปนรอยละ 75.00 ไดแก ขอสอบท่ีคอนขาง

งายอํานาจจําแนกดี มี 10 ขอ ไดแก 1 6 10 13 23 25 30 32 35 และ 47 ขอสอบท่ียากงายปาน
กลาง อํานาจจําแนกดีมี 24 ขอ ไดแก 2 3 4 5 8 9 12 14 15 21 27 28 29 33 34 37 39 40 41 
43 45 48 49 และ 56 ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 11 ขอ ไดแก 16 17 18 24 38 46 
51 55 57 58 และ 60 
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2.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 10 ขอ คิดเปนรอยละ 16.66 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 7 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 26 ขอสอบท่ีมี
ความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 8 ขอ ไดแก 20 22 31 42 50 52 53 และ 59 

2.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 5 ขอ คิดเปนรอยละ 8.34 ไดแก ขอสอบท่ียากมาก
หรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 5 ขอ ไดแก 11 19 36 44 และ 54 ขอสอบท่ีไมมีอํานาจจําแนก ไม
มี ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบ ไมมี  

 
3. รายวิชา ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู รหัสวิชา 1500119 จํานวน 60 ขอ

สามารถวิเคราะหขอสอบไดผลดังนี้  
3.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 32 ขอ คิดเปนรอยละ 53 ไดแก ขอสอบท่ีคอนขาง

งายอํานาจจําแนกดี มี 11 ขอ ไดแก 3 5 9 17 32 33 50 52 55 57 และ 59 ขอสอบท่ียากงายปาน
กลาง อํานาจจําแนกดีมี 14 ขอ ไดแก 1 4 10 19 20 24 27 31 34 42 45 49 58 และ 60 ขอสอบ
ท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 7 ขอ ไดแก 11 15 23 29 41 43 และ 54 

3.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 19 ขอ คิดเปนรอยละ 32.00 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 4 ขอ ไดแก 28 47 48 และ 53 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดี ไมมี 
ขอสอบท่ีมีความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 15 ขอ ไดแก 2 6 8 12 13 14 21 26 30 35 
36 37 39 46 และ 56 

3.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 9 ขอ คิดเปนรอยละ 15.00 ไดแก ขอสอบท่ียากมาก
หรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 9 ขอ ไดแก 7 16 18 22 25 38 40 44 และ 51 ขอสอบท่ีไมมี
อํานาจจําแนก ไมมี ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบ ไมมี 

 
รายวิชาแกนดานบริหารธุรกิจ 

4. รายวิชากฎมายธุรกิจ รหัสวิชา 2562302 จํานวน 80 ขอ สามารถวิเคราะหขอสอบ
ไดผลดังนี้  

4.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 71 ขอ คิดเปนรอยละ 88.75 ไดแก ขอสอบท่ีคอนขาง
งายอํานาจจําแนกดี มี 71 ขอ ไดแก 1 3 6 8 15 16 18 19 31 32 34 35 36 37 40 42 47 49 50 
52 59 62 63 64 68 70 71 74 75 76 79 และ 80 ขอสอบท่ียากงายปานกลาง อํานาจจําแนกดีมี 
30 ขอ ไดแก 2 5 13 14 17 20 21 22 23 25 29 33 38 39 41 43 44 45 53 55 56 57 58 60 
61 66 67 69 72 และ 77 ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 9 ขอ ไดแก 9 10 11 12 26 27 
30 48 และ 54 

4.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 7 ขอ คิดเปนรอยละ 8.75 ไดแก ขอสอบท่ีงายมาก 
อํานาจจําแนกดีมี 3 ขอ ไดแก 4 73 และ 78 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 24 
ขอสอบท่ีมีความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 3 ขอ ไดแก 7 28 และ 46 

4.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 2 ขอ คิดเปนรอยละ 2.25 ไดแก ขอสอบท่ียากมาก
หรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 1 ขอ ไดแก ขอ 51 ขอสอบท่ีไมมีอํานาจจําแนก ไมมี ขอสอบท่ีมี
อํานาจจําแนกเปนลบมี 1 ขอ ไดแก ขอ 65 
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5. รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ รหัสวิชา 3604201 จํานวน 80 ขอ สามารถวิเคราะห
ขอสอบไดผลดังนี้  

5.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 56 ขอ คิดเปนรอยละ 70.00 ไดแก ขอสอบท่ีคอนขาง
งาย อํานาจจําแนกดี มี 18 ขอ ไดแก 2 5 10 11 14 20 25 33 34 36 49 59 61 65 67 71 74 
และ 80 ขอสอบท่ียากงายปานกลาง อํานาจจําแนกดีมี 27 ขอ ไดแก 1 4 6 7 12 22 27 28 29 31 
32 35 37 38 39 44 46 50 52 53 56 58 62 68 73 และ 76 ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนก
ดีมี 11 ขอ ไดแก 8 9 21 24 41 43 47 48 51 64 และ 77 

5.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 15 ขอ คิดเปนรอยละ 18.75 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 2 ขอ ไดแก 63 และ 78 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี ไมมี ขอสอบท่ีมี
ความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 13 ขอ ไดแก 3 15 18 19 26 40 42 45 54 55 66 70 
และ 72 

5.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 9 ขอ คิดเปนรอยละ 11.25 ไดแก ขอสอบท่ียากมาก
หรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 6 ขอ ไดแก 13 16 23 57 69 และ 75 ขอสอบท่ีไมมีอํานาจ
จําแนกไมมี ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 3 ขอ ไดแก 30 60 และ 79 

 
6. รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย รหัสวิชา 3622401 จํานวน 80 ขอ สามารถ

วิเคราะหขอสอบไดผลดังนี้  
6.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 38 ขอ คิดเปนรอยละ 47.50 ไดแก ขอสอบท่ีคอนขาง

งายอํานาจจําแนกดี มี 7 ขอ ไดแก 18 33 39 53 61 75 และ 77 ขอสอบท่ียากงายปานกลาง 
อํานาจจําแนกดีมี 14 ขอ ไดแก 9 13 21 31 36 40 51 52 57 60 65 67 69 และ 71 ขอสอบท่ี
คอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 17 ขอ ไดแก 11 12 15 25 32 35 37 38 41 42 45 47 50 55 62 
68 และ 73 

6.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 19 ขอ คิดเปนรอยละ 23.75 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 2 ขอ ไดแก 10 และ 64 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 46 
ขอสอบท่ีมีความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 16 ขอ ไดแก 1 5 7 19 20 22 23 29 30 34 
49 59 72 74 78 และ 79  

6.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 23 ขอ คิดเปนรอยละ 28.75 ไดแก ขอสอบท่ียากมาก
หรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 13 ขอ ไดแก 2 3 8 16 17 24 27 28 44 48 54 56 และขอ 63 
ขอสอบท่ีไมมีอํานาจจําแนกมี 2 ขอไดแก 58 และ 70 ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 8 ขอ ไดแก 
4 6 14 26 43 66 76 และ 80 

 
7. รายวิชาการเงินธุรกิจ รหัสวิชา 3632103 จํานวน 40 ขอ สามารถวิเคราะหขอสอบ

ไดผลดังนี้  
7.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 24 ขอ คิดเปนรอยละ 60.00 ไดแก ขอสอบท่ีคอนขาง

งายอํานาจจําแนกดี มี 1 ขอ ไดแก 9 ขอสอบท่ียากงายปานกลาง อํานาจจําแนกดีมี 9 ขอ ไดแก 1 6 
10 11 19 27 28 34 และ 36 ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 14 ขอ ไดแก 2 4 12 13 17 
20 22 23 24 25 29 31 37 และ 40 
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7.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 11 ขอ คิดเปนรอยละ 27.50 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดี ไมมี ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 18 ขอสอบท่ีมีความยาก
ปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 10 ขอ ไดแก 5 7 8 14 26 30 32 35 38 และ 39 

7.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 5 ขอ คิดเปนรอยละ 12.50 ไดแก ขอสอบท่ียากมาก
หรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 4 ขอ ไดแก 3 15 16 และ 21 ขอสอบท่ีไมมีอํานาจจําแนก ไมมี 
ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 1 ขอ ไดแก 33 

 
8. รายวิชาหลักการตลาด รหัสวิชา 3642101จํานวน 80 ขอสามารถวิเคราะหขอสอบ

ไดผลดังนี้  
8.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไว มีจํานวน 41 ขอ คิดเปนรอยละ 51.25 ไดแก ขอสอบท่ี

คอนขางงายอํานาจจําแนกดีมี 41 ขอ ไดแก 4 9 19 28 29 31 36 38 45 51 55 60 61 และ 76 
ขอสอบท่ียากงายปานกลาง อํานาจจําแนกดีมี 13 ขอ ไดแก 6 10 11 24 27 33 35 37 39 44 48 
74และ 80 ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 14 ขอ ไดแก 2 3 13 15 16 17 20 21 34 43 
56 64 66 และ 73 

8.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุง มีจํานวน 22 ขอ คิดเปนรอยละ 27.50 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 75 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี ไมมี ขอสอบท่ีมีความยาก
ปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 21 ขอ ไดแก 5 7 8 12 18 22 26 30 32 40 49 52 53 54 63 69 
70 71 72 77 และ 79 

8.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 17 ขอ คิดเปนรอยละ 21.25 ไดแก ขอสอบท่ียากมาก
หรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 11 ขอ ไดแก 1 14 23 25 41 57 58 59 62 65 และ 78 ขอสอบ
ท่ีไมมีอํานาจจําแนกมี 2 ขอไดแก 42 และ 46 ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 4 ขอไดแก 47 50 
67 และ 68 

 
9. รายวิชาองคการและการจัดการ รหัสวิชา 3661101 จํานวน 80 ขอ สามารถวิเคราะห

ขอสอบไดผลดังนี้  
9.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 31 ขอ คิดเปนรอยละ 38.75 ไดแก ขอสอบท่ีคอนขาง

งายอํานาจจําแนกดี มี 11 ขอ ไดแก 1 7 11 14 23 24 41 51 60 61 และ 75 ขอสอบท่ียากงายปาน
กลาง อํานาจจําแนกดีมี 11 ขอ ไดแก 12 13 20 21 28 32 48 67 68 76 และ 79 ขอสอบท่ีคอนขาง
ยาก อํานาจจําแนกดีมี 9 ขอ ไดแก 5 22 26 27 50 70 74 77 และ 80 

9.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 32 ขอ คิดเปนรอยละ 40.00 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 72 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี ไมมี ขอสอบท่ีมีความยาก
ปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 31 ขอ ไดแก 3 9 15 17 18 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 42 
47 49 52 53 55 57 58 59 62 63 64 65 66 69 และ 71 

9.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 17 ขอ คิดเปนรอยละ 21.25 ไดแก ขอสอบท่ียากมาก
หรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 11 ขอ ไดแก 2 4 6 8 16 33 43 45 54 56 และ 73 ขอสอบท่ีไมมี
อํานาจจําแนกมี 1 ขอไดแก 10 ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 5 ขอ ไดแก 19 25 44 46 และ 
78 
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10. รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร รหัสวิชา 3691101 จํานวน 80 ขอ สามารถวิเคราะห
ขอสอบไดผลดังนี้  

10.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 43 ขอ คิดเปนรอยละ 53.75 ไดแก ขอสอบท่ี
คอนขางงาย อํานาจจําแนกดี มี 1 ขอ ไดแก 5 9 10 11 31 35 39 47 49 57 และ 60 ขอสอบท่ียาก
งายปานกลาง อํานาจจําแนกดีมี 22 ขอ ไดแก 2 4 15 21 22 25 29 30 36 37 46 50 51 52 54 
55 56 58 61 74 77 และ 80 ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 10 ขอ ไดแก 14 16 17 18 
23 24 26 34 65 และ 70 

10.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 25 ขอ คิดเปนรอยละ 31.25 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 4 ขอ ไดแก 1 13 31 และ 64 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดี ไมมี ขอสอบท่ีมี
ความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 21 ขอ ไดแก 6 8 12 28 38 40 42 44 45 53 59 63 66 
67 69 71 73 75 78 และ 79 

10.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 12 ขอ คิดเปนรอยละ 15.00 ไดแก ขอสอบท่ียาก
มากหรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 8 ขอ ไดแก 7 19 20 27 41 62 68 และ 72 ขอสอบท่ีไมมี
อํานาจจําแนก มี 1 ขอ ไดแก 43 ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 3 ขอ ไดแก 3 33 และ 48 

 
11. รายวิชาหลักการบัญชี รหัสวิชา 3822104 จํานวน 57 ขอ สามารถวิเคราะหขอสอบ

ไดผลดังนี้  
11.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 37 ขอ คิดเปนรอยละ 65.00 ไดแก ขอสอบท่ี

คอนขางงาย อํานาจจําแนกดี มี 15 ขอ ไดแก 2 5 11 12 14 17 21 23 34 37 41 42 45 47 และ 
54 ขอสอบท่ียากงายปานกลาง อํานาจจําแนกดีมี 14 ขอ ไดแก 4 6 8 9 10 15 19 29 30 31 40 
46 51 และ 52 ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 8 ขอ ไดแก 3 16 18 36 48 49 53 และ 
56 

11.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 12 ขอ คิดเปนรอยละ 21.00 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 2 ขอ ไดแก 13 และ 43 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดี ไมมี ขอสอบท่ีมีความ
ยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 10 ขอ ไดแก 1 24 25 26 28 32 33 38 39 และ 57 

11.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 8 ขอ คิดเปนรอยละ 14.00 ไดแก ขอสอบท่ียากมาก
หรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 3 ขอ ไดแก 22 35 และ 44 ขอสอบท่ีไมมีอํานาจจําแนก ไมมี 
ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 5 ขอ ไดแก 7 20 27 50 และ 55 

 
รายวิชาเฉพาะดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
12. รายวิชาการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบ้ืองตน รหัสวิชา 3652205 จํานวน 60 ขอ 

สามารถวิเคราะหขอสอบไดผลดังนี้  
12.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 26 ขอ คิดเปนรอยละ 43.00 ไดแก ขอสอบท่ี

คอนขางงาย อํานาจจําแนกดี มี 5 ขอ ไดแก 1 8 9 50 และ 60 ขอสอบท่ียากงายปานกลาง อํานาจ
จําแนกดีมี 8 ขอ ไดแก 5 10 13 16 20 30 44 และ 49 ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 13 
ขอ ไดแก 2 6 12 15 24 25 26 28 31 35 41 58 และ 59  

12.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 15 ขอ คิดเปนรอยละ 25.00 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 27 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี 3 ขอ ไดแก 14 36 และ 
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53 ขอสอบท่ีมีความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 11 ขอ ไดแก 4 7 17 18 19 22 23 29 38 
51 และ 52 

12.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 19 ขอ คิดเปนรอยละ 32.00 ไดแก ขอสอบท่ียาก
มากหรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 5 ขอ ไดแก 3 21 39 42 และ 48 ขอสอบท่ีไมมีอํานาจจําแนก
มี 9 ขอไดแก 11 32 33 34 40 46 47 55 และ 57 ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 5 ขอ ไดแก 
37 43 45 54 และ 56 

 
13. รายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ รหัสวิชา 3652206 

จํานวน 40 ขอสามารถวิเคราะหขอสอบไดผลดังนี้  
13.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 22 ขอ คิดเปนรอยละ 55.00 ไดแก ขอสอบท่ี

คอนขางงาย อํานาจจําแนกดี มี 8 ขอ ไดแก 5 6 11 12 22 28 32 และ 37 ขอสอบท่ียากงายปาน
กลาง อํานาจจําแนกดีมี 6 ขอ ไดแก 7 15 16 19 20 และ 36 ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนก
ดีมี 8 ขอ ไดแก 4 17 18 23 24 29 30 และ 33  

13.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 9 ขอ คิดเปนรอยละ 22.50 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดี ไมมี ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี 2 ขอ ไดแก 8 และ 13 ขอสอบท่ีมี
ความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 7 ขอ ไดแก 1 2 14 31 35 38 และ 39 

13.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 9 ขอ คิดเปนรอยละ 22.50 ไดแก ขอสอบท่ียากมาก
หรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 3 ขอ ไดแก 3 9 และ 21 ขอสอบท่ีไมมีอํานาจจําแนกมี 2 ขอไดแก 
27 และ 34 ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 4 ขอไดแก 10 25 26 และ 40 

 
14. รายวิชาการสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส รหัส

วิชา 3653004 จํานวน 150 ขอ สามารถวิเคราะหขอสอบไดผลดังนี้  
14.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 36 ขอ คิดเปนรอยละ 24.00 ไดแก ขอสอบท่ี

คอนขางงายอํานาจจําแนกดี มี 6 ขอ ไดแก 18 30 107 108 123 และ 138 ขอสอบท่ียากงายปาน
กลาง อํานาจจําแนกดีมี 15 ขอ ไดแก 9 10 23 24 25 29 34 35 37 41 43 73 114 124 และ 127 
ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 15 ขอ ไดแก 21 26 27 36 40 44 67 74 94 112 115 
119 128 129 และ 130 

14.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 39 ขอ คิดเปนรอยละ 26.00 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี ไมมี ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี 5 ขอ ไดแก 5 22 42 104 และ 134 
ขอสอบท่ีมีความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 34 ขอ ไดแก 3 4 7 8 11 15 17 19 20 39 48 
51 65 70 71 78 80 81 83 84 88 90 91 93 และ 110 

14.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 75 ขอ คิดเปนรอยละ 50.00 ไดแก ขอสอบท่ียาก
มากหรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 21 ขอ ไดแก 2 31 33 38 47 50 53 56 57 60 61 66 68 
77 79 92 97 120 144 145 และ 147 ขอสอบท่ีไมมีอํานาจจําแนกมี 22 ขอไดแก 1 6 12 13 28 
45 46 54 55 58 69 75 85 86 95 96 99 102 122 132 และ 139 ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปน
ลบมี 32 ขอไดแก 14 16 32 49 52 59 62 63 64 72 76 82 87 89 98 100 101 103 105 106 
113 117 118 125 133 135 140 141 142 143 148 และ 150 
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15. รายวิชาการประมวลผลขอมูล สถิติและงานวิจัยดวยคอมพิวเตอร รหัสวิชา 

3653113 จํานวน 60 ขอสามารถวิเคราะหขอสอบไดผลดังนี้  
15.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 22 ขอ คิดเปนรอยละ 36.66 ไดแก ขอสอบท่ี

คอนขางงายอํานาจจําแนกดี มี 7 ขอ ไดแก 2 5 13 21 28 46 และ 47 ขอสอบท่ียากงายปานกลาง 
อํานาจจําแนกดีมี 6 ขอ ไดแก 11 16 29 48 55 และ 58 ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 9 
ขอ ไดแก 4 9 10 12 17 27 41 56 และ 57 

15.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 19 ขอ คิดเปนรอยละ 31.67 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 4 ขอ ไดแก 3 6 44 และ 45 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี 3 ขอ ไดแก 
15 42 และ 54 ขอสอบท่ีมีความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 12 ขอ ไดแก 1 7 19 23 25 34 
36 37 38 39 51 และ 59 

15.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 19 ขอ คิดเปนรอยละ 31.67 ไดแก ขอสอบท่ียาก
มากหรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 6 ขอ ไดแก 22 26 31 33 35 และ 60 ขอสอบท่ีไมมีอํานาจ
จําแนกมี 1 ขอไดแก 8 ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 12 ขอ ไดแก 14 18 20 24 30 32 40 43 
49 50 52 และ 53 

 
16. รายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ รหัสวิชา 3653205 จํานวน 50 

ขอสามารถวิเคราะหขอสอบไดผลดังนี้  
16.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 28 ขอ คิดเปนรอยละ 56.00 ไดแก ขอสอบท่ี

คอนขางงายอํานาจจําแนกดี มี 13 ขอ ไดแก 3 4 6 13 15 20 24 28 29 32 33 36 และ 38 
ขอสอบท่ียากงายปานกลาง อํานาจจําแนกดีมี 11 ขอ ไดแก 2 14 16 23 30 39 41 42 46 47 และ 
48 ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 4 ขอ ไดแก 1 10 34 และ 37 

16.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 9 ขอ คิดเปนรอยละ 18.00 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 49 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดี ไมมี ขอสอบท่ีมีความยาก
ปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 8 ขอ ไดแก 5 11 22 25 31 35 43 และ 44 

16.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 13 ขอ คิดเปนรอยละ 26.00 ไดแก ขอสอบท่ียาก
มากหรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 2 ขอ ไดแก ขอ 17 และขอ 40 ขอสอบท่ีไมมีอํานาจจําแนกมี 
3 ขอไดแก 9 19 และ 50 ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 8 ขอ ไดแก 7 8 12 18 21 26 27 และ 
45 

 
17. รายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บเบ้ืองตน รหัสวิชา 3653210 จํานวน 60 ขอสามารถ

วิเคราะหขอสอบไดผลดังนี้  
17.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 29 ขอ คิดเปนรอยละ 48.33 ไดแก ขอสอบท่ี

คอนขางงายอํานาจจําแนกดี มี 6 ขอ ไดแก 13 16 28 37 48 และ 60 ขอสอบท่ียากงายปานกลาง 
อํานาจจําแนกดีมี 17 ขอ ไดแก 1 4 5 6 8 10 14 17 19 25 26 32 33 34 40 44 และ 50 ขอสอบ
ท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 6 ขอ ไดแก 11 12 20 30 43 และ 45 
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17.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 12 ขอ คิดเปนรอยละ 20.00 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 46 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 49 ขอสอบท่ี
มีความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 10 ขอ ไดแก 2 21 29 31 38 39 42 47 57 และ 59 

17.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 19 ขอ คิดเปนรอยละ 31.67 ไดแก ขอสอบท่ียาก
มากหรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 9 ขอ ไดแก 3 9 15 24 36 52 53 55 และ 56 ขอสอบท่ีไมมี
อํานาจจําแนกมี 6 ขอไดแก 7 18 23 27 54 และ 58 ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 4 ขอ ไดแก 
22 35 41 และ 51 

 
18. รายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรมรหัสวิชา 3653605 จํานวน 70 ขอ

สามารถวิเคราะหขอสอบไดผลดังนี้  
18.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 28 ขอ คิดเปนรอยละ 40.00 ไดแก ขอสอบท่ี

คอนขางงายอํานาจจําแนกดี มี 10 ขอ ไดแก 2 6 25 33 45 48 55 59 65 และ 68 ขอสอบท่ียาก
งายปานกลาง อํานาจจําแนกดีมี 11 ขอ ไดแก 4 5 8 11 13 20 36 37 40 56 และ 61 ขอสอบท่ี
คอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 7 ขอ ไดแก 21 42 52 58 62 69 และ 70 

18.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 14 ขอ คิดเปนรอยละ 20.00 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 53 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 19 ขอสอบท่ี
มีความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 12 ขอ ไดแก 3 14 17 22 30 35 46 47 50 60 66 และ 
67 

18.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 28 ขอ คิดเปนรอยละ 40.00 ไดแก ขอสอบท่ียาก
มากหรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 12 ขอ ไดแก 7 16 26 27 28 31 32 39 43 44 49 และ 64 
ขอสอบท่ีไมมีอํานาจจําแนกมี 9 ขอไดแก 9 10 12 23 29 34 38 54 และ 57 ขอสอบท่ีมีอํานาจ
จําแนกเปนลบมี 7 ขอ ไดแก 1 15 18 24 41 51 และ 63 

 
19. รายวิชาการออกแบบกราฟกในงานธุรกิจ รหัสวิชา 365370 จํานวน 60 ขอสามารถ

วิเคราะหขอสอบไดผลดังนี้  
19.1 ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 23 ขอ คิดเปนรอยละ 38.34 ไดแก ขอสอบท่ี

คอนขางงายอํานาจจําแนกดี มี 6 ขอ ไดแก 7 29 36 37 47 และ 59 ขอสอบท่ียากงายปานกลาง 
อํานาจจําแนกดีมี 5 ขอ ไดแก 9 14 48 53 และ 56 ขอสอบท่ีคอนขางยาก อํานาจจําแนกดีมี 12 ขอ 
ไดแก 6 8 12 17 31 32 46 49 51 54 55 และ58 

19.2 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 20 ขอ คิดเปนรอยละ 33.33 ไดแก ขอสอบท่ีงาย
มาก อํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 21 ขอสอบท่ียากมากอํานาจจําแนกดีมี 1 ขอ ไดแก 50 ขอสอบท่ี
มีความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไมดีมี 18 ขอ ไดแก 1 4 15 16 20 22 23 24 26 27 28 33 34 
35 39 40 42 และ 57 

19.3 ขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มีจํานวน 17 ขอ คิดเปนรอยละ 28.33 ไดแก ขอสอบท่ียาก
มากหรืองายมาก อํานาจจําแนกไมดีมี 7 ขอ ไดแก 13 18 30 38 43 52 และ 60 ขอสอบท่ีไมมี
อํานาจจําแนกมี 4 ขอ ไดแก 11 19 44 และ 45 ขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเปนลบมี 6 ขอ ไดแก 2 3 
5 10 25 และ 41 
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อภิปรายผล 

จากการวิเคราะหขอสอบของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554 และหลกัสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ในปการศึกษา 
2560 จํานวน 19 รายวิชา จากรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 20 รายวิชา คิดเปน รอยละ 95 
ไดแก 

รายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน รหัสวิชา 1500113 ทําการวิเคราะหขอสอบจํานวน 

60 ขอ พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.427 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.340 ซ่ึงสามารถ
สรุปไดวาเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมี
จํานวน 47 ขอ คิดเปนรอยละ 78.33 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 10 ขอ คิดเปนรอยละ 16.67 
และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมีจํานวน 3 ขอ คิดเปนรอยละ 5.00 

รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ รหัสวิชา 1500114 ทําการวิเคราะหขอสอบจํานวน 60 
ขอ พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.473 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.327 ซ่ึงสามารถสรุปได
วาเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 
45 ขอ คิดเปนรอยละ 75.00 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 10 ขอ คิดเปนรอยละ 17.00 และ
ขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมีจํานวน 5 ขอ คิดเปนรอยละ 8.00 

รายวิชาภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู รหัสวิชา 1500119 ทําการวิเคราะหขอสอบ
จํานวน 60 ขอ พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.531 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.239 ซ่ึง
สามารถสรุปไดวาเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควร
เก็บไวมีจํานวน 32 ขอ คิดเปนรอยละ 53.00 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 19 ขอ คิดเปนรอยละ 
32.00 และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมีจํานวน 9 ขอ คิดเปนรอยละ 15.00 

 
รายวิชาแกนดานบริหารธุรกิจ 
รายวิชากฎหมายธุรกิจ รหัสวิชา 2562302 ทําการวิเคราะหขอสอบจํานวน 80 ขอ พบวา คา

ระดับความยากของขอสอบ 0.565 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.407 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาเปน
ขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 71 ขอ 
คิดเปนรอยละ 88.75 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 7 ขอ คิดเปนรอยละ 8.75 และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมี
จํานวน 2 ขอ คิดเปนรอยละ 2.50 

รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ รหัสวิชา 3604201 ทําการวิเคราะหขอสอบจํานวน 80 ขอ 
พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.510 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.305 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา
เปนขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 56 
ขอ คิดเปนรอยละ 70.00 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 15 ขอ คิดเปนรอยละ 18.75 และขอสอบท่ี
ควรตัดท้ิงมีจํานวน 9 ขอ คิดเปนรอยละ 11.25 

รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย รหัสวิชา 3622401 ทําการวิเคราะหขอสอบจํานวน 80 
ขอ พบวา พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.388 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.196 ซ่ึงสามารถ
สรุปไดวาเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพแตตองมีการปรับปรุงขอสอบในบางขอเพ่ือใหคาอํานาจจําแนกของ
ขอสอบอยูในเกณฑของขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอโดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควร
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เก็บไวมีจํานวน 38 ขอ คิดเปนรอยละ 47.50  ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 19 ขอ คิดเปนรอยละ 
23.75 และขอสอบท่ีควรตัดท้ิง มี 23 ขอ คิดเปนรอยละ 28.75  

รายวิชาการเงินธุรกิจ รหัสวิชา 3632103 ทําการวิเคราะหขอสอบจํานวน 40 ขอ พบวา คา
ระดับความยากของขอสอบ 0.350 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.238 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาเปน
ขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 24 ขอ 
คิดเปนรอยละ 60.00ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 11 ขอ คิดเปนรอยละ 27.50 และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมี
จํานวน 5 ขอ คิดเปนรอยละ 12.50  

รายวิชาหลักการตลาด รหัสวิชา 3642101 ทําการวิเคราะหขอสอบจํานวน 80 ขอ พบวา คา
ระดับความยากของขอสอบ 0.451 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.212 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาเปน
ขอสอบท่ีมีคุณภาพแตตองมีการปรับปรุงขอสอบในบางขอเพ่ือใหคาอํานาจจําแนกของขอสอบอยูใน
เกณฑของขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมี
จํานวน 41 ขอ คิดเปนรอยละ 51.25 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 22 ขอ คิดเปนรอยละ 27.50 
และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมีจํานวน 17 ขอ คิดเปนรอยละ 21.25 

รายวิชาองคการและการจัดการ รหัสวิชา 3661101 ทําการวิเคราะหขอสอบจํานวน 80 ขอ 
พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.494 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.182 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา
เปนขอสอบท่ีมีคุณภาพแตตองมีการปรับปรุงขอสอบในบางขอเพ่ือใหคาอํานาจจําแนกของขอสอบอยู
ในเกณฑของขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอโดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมี
จํานวน 31 ขอ คิดเปนรอยละ 38.75 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 32 ขอ คิดเปนรอยละ 40.00  
และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมี 17 ขอ คิดเปนรอยละ 21.25  

รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร รหัสวิชา 3691101 ทําการวิเคราะหขอสอบจํานวน 80 ขอ พบวา 
คาระดับความยากของขอสอบ 0.485 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.247 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาเปน
ขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 43 ขอ 
คิดเปนรอยละ 53.75 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 25 ขอ คิดเปนรอยละ 31.25 และขอสอบท่ีควรตัดท้ิง
มีจํานวน 12 ขอ คิดเปนรอยละ 15.00 

รายวิชาหลักการบัญชี รหัสวิชา 3822104 ทําการวิเคราะหขอสอบจํานวน 57 ขอ พบวา คา
ระดับความยากของขอสอบ 0.486 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.273 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาเปน
ขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 37 ขอ 
คิดเปนรอยละ 65.00ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 12 ขอ คิดเปนรอยละ 21.00 และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมี
จํานวน 8 ขอ คิดเปนรอยละ 14.00 

 
รายวิชาเฉพาะดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
รายวิชาการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องตน รหัสวิชา 3652205 ทําการวิเคราะหขอสอบ

จํานวน 60 ขอ พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.342 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0236 ซ่ึง
สามารถสรุปไดวาเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควร
เก็บไวมีจํานวน 26 ขอ คิดเปนรอยละ 43.00ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 15 ขอ คิดเปนรอยละ 25.00 
และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมีจํานวน 19 ขอ คิดเปนรอยละ 32.00 

รายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ รหัสวิชา 3652206 ทําการ
วิเคราะหขอสอบจํานวน 40 ขอ พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.469 อํานาจจําแนกของ
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ขอสอบ 0.251 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวม
ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 22 ขอ คิดเปนรอยละ 55.00 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 9 ขอ 
คิดเปนรอยละ 22.50 และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมีจํานวน 9 ขอ คิดเปนรอยละ 22.50 

รายวิชาการสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 
3653004 ทําการวิเคราะหขอสอบจํานวน 150 ขอ พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.309 
อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.103 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพแตตองมีการปรับปรุง
ขอสอบในบางขอเพ่ือใหคาอํานาจจําแนกของขอสอบอยูในเกณฑของขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือ
วิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 36 ขอ คิดเปนรอยละ 24.00 
ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 39 ขอ คิดเปนรอยละ 26.00 และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมีจํานวน 75 ขอ คิดเปน
รอยละ 50.00 

รายวิชาการประมวลผลขอมูล สถิติและงานวิจัยดวยคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3653113 ทําการ
วิเคราะหขอสอบจํานวน 60 ขอ พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.416 อํานาจจําแนกของ
ขอสอบ 0.182 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพแตตองมีการปรับปรุงขอสอบในบางขอ
เพ่ือใหคาอํานาจจําแนกของขอสอบอยูในเกณฑของขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ 
โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 22 ขอ คิดเปนรอยละ 36.66 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมี
จํานวน 19 ขอ คิดเปนรอยละ 31.67 และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมีจํานวน 19 ขอ คิดเปนรอยละ 31.67  

รายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ รหัสวิชา 3653205 ทําการวิเคราะห
ขอสอบจํานวน 50 ขอ พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.472 อํานาจจําแนกของขอสอบ 
0.247 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบ
ท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 28 ขอ คิดเปนรอยละ 56.00 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 9 ขอ คิดเปน
รอยละ 18.00 และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมีจํานวน 13 ขอ คิดเปนรอยละ 26.00  

รายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน รหัสวิชา 3653210 ทําการวิเคราะหขอสอบจํานวน 
60 ขอ พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.424 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.216 ซ่ึงสามารถ
สรุปไดวาเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมี
จํานวน 29 ขอ คิดเปนรอยละ 48.33 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 12 ขอ คิดเปนรอยละ 20.00 
และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมีจํานวน 19 ขอ คิดเปนรอยละ 31.67  

รายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม รหัสวิชา 3653605 ทําการวิเคราะหขอสอบ
จํานวน 70 ขอ พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.488 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.177 ซ่ึง
สามารถสรุปไดวาเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพแตตองมีการปรับปรุงขอสอบในบางขอเพ่ือใหคาอํานาจ
จําแนกของขอสอบอยูในเกณฑของขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวม
ขอสอบท่ีดีควรเก็บไวมีจํานวน 28 ขอ คิดเปนรอยละ 40.00 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 14 ขอ 
คิดเปนรอยละ 20.00 และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมีจํานวน 28 ขอ คิดเปนรอยละ 40.00  

รายวิชาการออกแบบกราฟกในงานธุรกิจ รหัสวิชา 365370 ทําการวิเคราะหขอสอบจํานวน 
60 ขอ พบวา คาระดับความยากของขอสอบ 0.364 อํานาจจําแนกของขอสอบ 0.177 ซ่ึงสามารถ
สรุปไดวาเปนขอสอบท่ีมีคุณภาพแตตองมีการปรับปรุงขอสอบในบางขอเพ่ือใหคาอํานาจจําแนกของ
ขอสอบอยูในเกณฑของขอสอบท่ีมีคุณภาพ เม่ือวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยภาพรวมขอสอบท่ีดีควร
เก็บไวมีจํานวน 23 ขอ คิดเปนรอยละ 38.34 ขอสอบท่ีควรปรับปรุงมีจํานวน 20 ขอ คิดเปนรอยละ 
33.33 และขอสอบท่ีควรตัดท้ิงมีจํานวน 17 ขอ คิดเปนรอยละ 28.33  
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ขอเสนอแนะ 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรนําผลการวิเคราะหขอสอบท่ีดีไปใชซํ้ากับผูเรียนในป

การศึกษาตอไป แลวตรวจสอบคุณภาพของขอสอบ 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดานวิชาการควรนําเสนอผลการปรับปรุงใหกับอาจารย

ผูรับผิดชอบตรงในระดับคณะ พิจารณาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาใหมีคุณภาพตอไป  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

         
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจาํป พ.ศ. 2561 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



69 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7. 
ระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจประจําป พ.ศ. 2561 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ หอง 32506 อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

ประจําป พ.ศ. 2561 
 1.2 การจัดทําแผนงานและโครงการท่ีสนับสนุนการพัฒนาผูเรียน 
 1.3 การปรับปรุงหลักสูตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ไมม ี
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1 การประเมินการสอนของอาจารยโดยผูเรียน  

ประจําปการศึกษา 2560 
 3.2 การจัดอบรมโครงการฝกประสบการวิชาชีพทางคอมพิวเตอร

ธุรกิจ  
 3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร/ตรวจสอบผลการ

เรียน 
 4.2 รายงานการประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน

การ 
เรียนรูของนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

 4.3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและผลการ 
วิเคราะหขอสอบ ประจําปการศึกษา 2560 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ  
 ไมม ี
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 6.1 ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ 
ตามท่ีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจไดจัด

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจประจําป พ.ศ. 2561 ณ หอง 506 

อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหวางวัน ท่ี  6 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกมิติของการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร เพ่ือประเมินกระบวนการของการประเมิน
ทักษะการสอนของอาจารยผูสอนในหลักสูตร และเพ่ือใชกําหนดแผนกลยุทธการสอนของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) โดยดําเนินการประเมินผลการจัด
การศึกษาของหลักสูตร หาแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานจัดการเรียนการสอนให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และนําผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาใชในการบริหาร
จัดการหลักสูตรใหเปนไปตามขอกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 

จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณา................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.3  การปรับปรุงหลักสูตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป ฉบับใหม พ.ศ. 2559 ซ่ึงผานความเห็นชอบเเละอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจํานวน 3 ครั้ง 
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงคืนหลักสูตรดังกลาวโดยมีขอสังเกตใหปรับเเก
ไข รายละเอียดดังนี้ 

                   ครั้งท่ี 1 เสนอหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
จํานวน 7 วิชา 30 หนวยกิตซ่ึงผานความเห็นชอบเเละอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 พรอมท้ังนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตร เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2560 
                    ครั้ง ท่ี  2 ปรับเเก ไขตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจากหลักสูตรหมวดวิชาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  เปลี่ยนเปน  ฉบับใหม พ.ศ. 2559 
จํานวน 7 วิชา 30 หนวยกิต ซ่ึงผานความเห็นชอบเเละอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ท่ี 11(17/2560) เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2560 พรอมท้ังนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตร เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 

 ครั้งท่ี  3 ปรับเเกไขตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโดยเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอีก 1 วิชา คือ รายวิชาความเขาใจเเละการใช
ดิจิทัล (Digital Literacy) รหัสวิชา 4000113 หนวยกิต 3 (2-2-5) จึงทําใหหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มี
รายวิชา 8 รายวิชา มีหนวยกิตรวม คือ 33 หนวยกิต ซ่ึงผานความเห็นชอบเเละอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1(21)/2560 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2561 พรอมท้ังนําสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตร เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 
                    

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงเเกไขหลักสูตรหมวกวิชาศึกษาท่ัวไป
ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยเเลว เเละไดผานความเห็นชอบ
เเละอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในครั้งท่ี 3 เเละเพ่ือใหการดําเนินงานดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองครบถวน เเละไปตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรใหนักศึกษาทุกหลักสูตรท่ีเขาศึกษาตั้งเเตปการศึกษา 2560 
เปนตนไป เรียนรายวิชาความเขาใจเเละการใชดิจิทัล (Digital Literacy) โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ไดปรับปรุงจาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ พุทธศักราช 2554 เริ่มใชในภาคการศึกษา
ท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป ไดดําเนินการนํารายวิชาของหลักสูตรหมวดวิชาของหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับใหม พ.ศ. 2559 จํานวน 8 รายวิชา จํานวน 33 หนวยกิต บรรจุในโครงการสราง
ของหลักสูตร โดยสามารถกระจายลงไดทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร และเพ่ิมรายวิชาความเขาใจ
เเละการใชดิจิทัลในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป อีกท้ังไดปรับเเกไขรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดย
ผานการประชุมสภาวิชาการ จํานวน 3 ครั้ง และการประชุมสภามหาวิทยาลัยจํานวน 3 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้ง
ท่ี 1(1)/2560 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2560 

คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 
2(8)/2560 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2560 

ครัง้ท่ี 12(18)/2560 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
ครั้งท่ี 2(22)/2561 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2561 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรท้ังหมด 3 ครั้งในการประชุม 
ครั้งท่ี 2(8)/2560 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560   
ครั้งท่ี 13(19)/2560 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 
ครั้งท่ี 2(22)/2561 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 
 
จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ................................................................. 

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1  การประเมินการสอนของอาจารยโดยผูเรียนประจําปการศึกษา 2560 

ตามท่ีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดจัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซ่ึงในป
การศึกษาดังกลาวมีชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาของกลุมประเทศอาเซียน
ระหวางเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2560 และทางหลักสูตรไดดําเนินการประเมินการสอนของอาจารย
โดยผูเรียน ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 มีการประเมินท้ังหมด 6 ดาน ไดแก ดานการ
วางแผนการสอน ดานเทคนิคและวิธีการสอน ดานการเชื่อมโยงความสัมพันธของเนื้อหาวิชา ดานการ
ใชสื่อการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานคุณลักษณะผูสอน โดยหลักสูตรดําเนินการเก็บ
ขอมูลจากนักศึกษาท่ีเรียนในแตละรายวิชาผานแบบสอบถามออนไลน โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 

จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.2  การจัดอบรมโครงการฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ตามท่ี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดจัดใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจเพ่ือให
นักศึกษาไดรับประสบการณจากวิชาชีพโดยตรงจากสถานประกอบการและสามารถนําความรูท่ีได
ศึกษามาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาองคความรูของนักศึกษาใหมีทักษะในดานตาง ๆ 
และเตรียมความพรอมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีดีมีคุณภาพของสังคม และเพ่ือใหนักศึกษาเตรียม
ความพรอมกอนท่ีจะออกไปประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา การดําเนินโครงการในครั้งนี้มีการ
ดําเนินกิจกรรมระหวางวันท่ี 4 กันยายน– 24 พฤศจิกายน 2560 มีนักศึกษารหัส 57 ออกฝก
ประสบการณท้ังสิ้น 57 คน ผานเกณฑการประเมินท้ังสิ้น 36 คน อยูระหวางการรอประเมิน (ติด I) 
ท้ังสิ้น 21 คน ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ กิจกรรม
ปจฉิมนิเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมปฐมนิเทศ ดําเนินการเม่ือวันศุกรท่ี 25 สิงหาคม 2560 ณ หอง 506 อาคาร
เรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยดุสิต เปนกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับการเตรียม
ความพรอมกอนออกฝกประสบการณในหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหทราบถึงสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน เชน 
สภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาระหวางการออกฝกประสบการณวิชาชีพ การทํางานใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสรางความเชื่อม่ันในการทํางานในองคกร โดยความรูและประสบการณเหลานี้จะ
ไดรับการบรรยายและถายทอดโดยวิทยากรรุนพ่ีท่ีเคยศึกษาอยูในหลักสูตรฯ และประสบความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาใหแกนักศึกษาชั้นปท่ี 3 และ 4 สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 3 ท่ีได
เขารวมฟงการบรรยายถือวาเปนการรับฟงการแบงปนประสบการณและการเตรียมความพรอม
ลวงหนากอนการฝกประสบการณวิชาชีพในปถัดไป  

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ดําเนินการเม่ือวันเสารท่ี 21 ตุลาคม 2560 ณ หอง 507 
อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ท่ีออกฝกประสบการณ
วิชาชีพกลับเขามารายงานความคืบหนาระหวางการออกฝกประสบการณวิชาชีพ รูปแบบการทํางาน
รวมกับหนวยงานหรือบริษัทภายนอก รวมถึงสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนและวิธีการแกไขปญหาใหอาจารย
นิเทศกไดรับทราบและใหคําแนะนําตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการออกฝกประสบกาณวิชาชีพ และ
นักศึกษายังไดรับความรูเก่ียวกับการปรับตัวของนักศึกษาในหนวยงานท่ีออกฝกประสบการณ 
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กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ดําเนินการเม่ือวันอังคารท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ณ หอง 507 
อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือใหนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ท่ีเสร็จสิ้นการ
ออกฝกประสบการณวิชาชีพไดนําเอกสารสรุปการฝกประสบการณวิชาชีพมาสงอาจารยนิเทศก เพ่ือ
ไดรับฟงคําแนะนํา คําตักเตือนและทราบขอผิดพลาดของตนเอง ซ่ึงเอกสารดังกลาว จะประกอบดวย 
คูมือการฝกประสบการณวิชาชีพ แบบแจงรายละเอียดงานผูประเมินนักศึกษา/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
(คธ.01) แบบแจงแผนปฏิบัติงานของนักศึกษา (คธ.02) แบบประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
(คธ.03) แบบประเมินผลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (คธ.04) และแบบสอบถามการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ความพึงพอใจของนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ (คธ.05) ซ่ึง
ผูประกอบการจะมีสวนรวมในการประเมินผลในเอกสารดังกลาว  

หลักสูตรฯ ไดพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ: การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอรธุรกิจ ผานวิชาโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ ซ่ึงระบบดังกลาวสามารถจัดเก็บ สบืคน และ
บันทึกขอมูลการฝกประสบการณและแหลงฝกประสบการณของนักศึกษา อีกท้ังยังสามารถพิมพ
ขอมูลพ้ืนฐานลงบนแบบฟอรมเก่ียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพในรูปแบบไฟล PDF ได 

จากการออกฝกประสบการณ วิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ พบวาสถาน
ประกอบการใหการตอบรับนักศึกษาเขาทํางานตอเนื่อง และใหความคิดเห็นตอบกลับวานักศึกษาของ
หลักสูตรสามารถเรียนรูงานไดดี มีความพยามยามและความอดทนในการทํางาน ดังรายงานการ
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ โดยหนวยงานท่ีนักศึกษาไดออกฝกประสบการณวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจใน
เอกสารแนบ 

     จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณา………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.3  โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ดวยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดดําเนินการ
เตรียมการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2561 เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจและภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาและบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และสงเสริมใหนักศึกษาและ
บัณฑิตพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง หลักสูตรจึงไดจัดทํารางโครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาชีพดาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ รายงานสรุปผลการทดสอบประมวลความรูเนื้อหาวิชาเฉพาะดานดานคอมพิวเตอร
ธุรกิจ และรายงานสรุปผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

มติคณะกรรมการ....................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….......………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

วาระท่ี 4.1   การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร/ตรวจสอบผลการเรียน 

ดวยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 เพ่ือแสดงผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรตามตัวบงชี้ และเปาหมายท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ท้ังนี้ยังใช
รายงานเปนการยืนยันการดําเนินการตามแผนท่ีไดกําหนดไว หลักสูตรจึงไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

มติคณะกรรมการ....................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….......………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)  

วาระท่ี 6.1   ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….......………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….......………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….......………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….......………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 
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ภาคผนวก 8. 
รายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ประจําป พ.ศ. 2561 

วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ หอง 32506 อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 
รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.วีรศักดิ์  คุรุธัช คณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร  

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลีลา  เตี้ยงสูงเนิน รองคณบดีฝายหลักสูตรและเครือขาย
นานาชาต ิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารมณ  อุตภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
รายนามผูเช่ียวชาญ 
๑. คุณอนุสรา  นาคะรัตนวิจิตร บริษัท เอส บี เฟอรนิเจอรเฮาส จํากัด 
    

 
รายนามอาจารยผูเขารวมประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดา สวนมะลิ ประธาน 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยชวาลิน  เนียมสอน กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา  ลักษณวิรามสิร ิ กรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารยสุภารัตน คุมบํารุง กรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร ปกษา กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก เลขานุการ 

 
รายนามนักศึกษาผูเขารวมประชุม 
๑. นายศรุต  เจริญรัตน  

๒. นายชยุต  แซโคว  
๓. นางสาวจุฑามาศ นฤดล  
๔. นายสุธิชัย จุยนวล  
๕. นางสาววราภรณ  ระยับศรี  
๖. นายณัฐกร  ระยับศรี  
๗. นางสาวธัญธิชา  นิ่มนวล  
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๘. นางสาววรินธรณ ปนเทศ  
๙. นายอภิรัตน ธนรักษโภคิน  
๑๐. นายธีรพงศ พวกแสน  
๑๑. นายเฉลิมพงศ แกวเทียมบุตร  
๑๒. นายสุธีนันท นิลยิ่งเจริญ  

 
รายนามผูไมเขารวมประชุม 
 ไมมี   

 
เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

วาระ ๑.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 สรุปเรื่อง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดา สวนมะลิ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดกลาวเปดการประชุมและกลาวถึงกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ซ่ึงขณะนี้ทางหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นปท่ี ๑-๔ แตนักศึกษา
ชั้นปที ๔ จํานวน ๓๐ คน สําเร็จการศึกษาแลวและนักศึกษา จํานวน ๒๗ คน อยู ในระหวางฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
  ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดดําเนินการทวนสอบ
หลักสูตรเปนครั้งท่ี ๕ โดยครั้งแรกไดจัดข้ึนในปการศึกษา ๒๕๕๗ มีการทวนสอบจากผูเรียนและผูสอน ซ่ึง
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรฯ ไดดําเนินการผานกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมความรูจากผูเชี่ยวชาญภายนอก ผานโครงการเสริมสรางทักษะทางวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอรธุรกิจจากผูเชี่ยวชาญมุงสูการแขงขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ปท่ี ๕ 
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒ การจัดทําแผนงานและโครงการท่ีสนับสนุนการพัฒนาผูเรียน 
 สรุปเรื่อง  ประธาน แจงท่ีประชุมในรายละเอียดโดยยึดเอกสารประกอบการประชุม
ตามหัวขอโครงการท้ังสิ้น ๔ โครงการ ดังนี้ 
   โครงการท่ี ๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  
   โครงการท่ี ๒ โครงการปลูกจิตสํานึก สานสัมพันธนองพ่ี สรางเครือขาย
คอมพิวเตอรธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรูสารสนเทศองคกร 
   โครงการท่ี ๓ โครงการเสริมทักษะวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจจาก
ผูเชี่ยวชาญ มุงสูการแขงขัน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปท่ี ๕) 
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   โครงการท่ี ๔ โครงการสงเสริมความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางดาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
  
 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
    
 วาระท่ี ๑.๓ การปรับปรุงหลักสูตรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 สรุปเรื่อง ประธาน แจงท่ีประชุมทราบในรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ฉบับใหม พ.ศ.2559 ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามขอสังเกต
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเพ่ิมรายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไปอีก 1 รายวิชา คือ 
รายวิชา ความเขาใจและการใชดิจิทัล (Digital Literacy) รหัสวิชา ๔๐๐๐๑๑๓ หนวยกิต ๓(๒-๒-๕) 
และไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1(21)/2560 เม่ือวันท่ี 
26 มกราคม 2561 พรอมท้ังนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบการ
อนุมัติหลักสูตร เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 
 
  มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
   ผูทรงคุณวุฒิมีขอแนะนําวา วิชา ความเขาใจและการใชดิจิทัล (digital 
literacy) จะอิงกรอบของประเทศไอซแลนด ขณะนี้สกอ.นาจะกําลังดําเนินการจัดทําอยู และจาก
หลักสูตรใหมไดท่ีรับการอนุมัติมาควรตรวจสอบอัตรากําลังของผูสอนใหพอดีกับจํานวนนักศึกษาท่ี
รับเขามา เนื่องจากในป ๒๕๖๐ นั้นรับนักศึกษาเขามาจํานวนนอย และหากในป ๒๕๖๑ นั้น ยังได
นักศึกษาจํานวนเทาเดิม อาจตองมีการลดอัตรากําลังลง  
   ประธานหลักสูตรชี้แจงวา ในปการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น มหาวิทยาลัยมีการ
เปดรับนักศึกษาใหมเพียงแค ๑ รอบ คือ รอบแอดมิดชั่น แตในปการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น มหาวิทยาลัย
มีการเปดรับนักศึกษาใหมท้ังหมด ๓ รอบ คือ รอบโควตา รอบรับตรง และรอบแอดมินชั่น อัตรากําลัง
ของผูสอนก็นาจะเพียงพอตอนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระท่ี ๓.๑ การประเมินการสอนของอาจารยโดยผูเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 สรุปเรื่อง ประธาน แจงท่ีประชุมทราบในรายละเอียดการประเมินการสอนของ
อาจารยโดยผูเรียนประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น ผูเรียนสามารถประเมินผูสอนผานทางระบบ 

eassessment  (http://eassessment.dusit.ac.th)  ซ่ึงเปนระบบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ
ผานทาง Google Form ซ่ึงเปนระบบของคณะวิทยาการจัดการ และระบบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยการประเมินท่ีผานมาไมมีเรื่องรองเรียนอาจารยจากนักศึกษา  
 
 มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
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ผู เชี่ยวชาญไดใหขอคิดเห็นกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในหลาย
ประเด็นเพ่ือใหนํามาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตร โดยประเด็นหลักท่ีเสนอแนะไดแกเรื่องการประเมินการสอนของอาจารยโดยผูเรียน ควร
นําผลการประเมินท่ีไดนํามาประชุมกลุมยอย (focus group) เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในแตละรายวิชา เนื่องจากการผลการประเมินท่ีไดคาเฉลี่ยสูงอาจไมแสดงใหเห็นวา
ประสิทธิภาพการสอนของผูสอนนั้นดี รวมถึงความมีการเพ่ิมคําถามปลายเปดเพ่ือใหนักศึกษาไดแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นดังนี้ ขอดี ขอเสีย สิ่งประทับใจ และสิ่งท่ีควรปรับปรุงในแตละรายวิชา 
จากนั้นทําการบันทึกขอมูลเพ่ือใชในการเปรียบเทียบในปถัดไป โดยผูสอนสามารถวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนจากสิ่งท่ีนักศึกษาเขียน ถามีการปรับปรุงใหดีข้ึนแลวจะไมมีขอคิดเห็นท่ีตองปรับปรุงนี้ในป
ถัดไป 

 
วาระท่ี ๓.๒ การจัดอบรมโครงการฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 
สรุปเรื่อง ประธาน แจงท่ีประชุมทราบในรายละเอียดการจัดอบรมโครงการฝก

ประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยการดําเนินโครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมท้ังหมด 
๓ กิจกรรม ไดแก กิจกรรมปฐมนิเทศ  กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ และกิจกรรมปจฉิมนิเทศ โดยโครงการ
ฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจในปท่ีผานมา นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการไดรับคํา
ชมเชย บางรายไดรับเปนหนังสือชมเชยการปฏิบัติงาน จากทางสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปฝก
ประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ และนักศึกษาสวนใหญไดรับเลือกใหเขาทํางานตอใน
ตําแหนงท่ีไดฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

     การฝกประสบการวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ควรใหนักศึกษาเลือก
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีตรงกับวุฒิ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถไดรับความรูเพ่ิมเติมและพัฒนาทักษะ
ความรูท่ีเรียนมา ไมควรใหนักศึกษาเลือกตําแหนงงานท่ีไมไดพัฒนาทักษะท่ีสูงข้ึน และควรสํารวจ
ความคิดเห็นอยางตอเนื่องของผูประกอบการท่ีใชบัณฑิตเพ่ือใหทราบถึงขอมูลท่ีจะนํามาพัฒนาตอ
ยอดและเปนประโยชนกับนักศึกษารุนนองตอไป และผูประกอบการไดใหความเห็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิต ควรเปนผูท่ีมีวินัย 

 
วาระท่ี ๓.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
สรุปเรื่อง ประธาน แจงท่ีประชุมทราบหลักสูตรฯ ไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา

คุณภาพทางวิชาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจและภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา โดยการสอบประมวลผลความรู
ดานคอมพิวเตอรธุรกิจและความรูภาษาอังกฤษ โดยการสอบประมวลผลความรูดานคอมพิวเตอร
ธุรกิจจะตองดําเนินการกอนท่ีจะลงทะเบียนเรียนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ และการสอบประมวลผลความรูภาษาอังกฤษนั้น กําหนดใหนักศึกษาตองทําการ
สอบปการศึกษาละ ๑ ครั้ง  ซ่ึงนักศึกษาสามารถทดสอบความรูภาษาอังกฤษกับศูนยสอบมาตรฐาน 
ดั ง นี้  TU-GET (Thammasat University General English Test) CU-TEP (Chulalongkorn 
University Test of  English Proficiency) TOEIC (Test of English for International 
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Communication) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ห รื อ  IELTS 
(Internatioanl English Language Testing System) เพ่ือใหไดนักศึกษาและบัณฑิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และสงเสริมใหนักศึกษาและบัณฑิตพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง  สําหรับนักศึกษารหัส ๕๗ (ชั้นปท่ี ๔) ไดมีการจัดอบรมความรูภาษาอังกฤษเพ่ือ
การทํางาน โดยผศ.นีรู ชูสัตยสกุล 

มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
     ผูทรงคุณวุฒิมีขอเสนอแนะวาการประมวลความรูดานคอมพิวเตอรธุรกิจไม

ควรนําเนื้อหาแตละวิชามาสอบแตควรหาตัวรวมเพ่ือใชในการออกขอสอบโดยนําขอมูลมากจาก มคอ.
๒ เก่ียวกับวิชาชีพท่ีนักศึกษาจะสามารถปฏิบัติหลังจากเรียนจบ โดยขอสอบอาจจะเก่ียวของกับ
ตําแหนงงานนั้น ๆ โดยใหออกขอสอบเปนระดับความรู เชน ถานักศึกษาทํางานเก่ียวกับดาน
ฐานขอมูล ความรูพ้ืนฐานควรจะทราบอะไร ระดับกลาง ระดับสูง ควรจะมีความรูถึงข้ันไหน มีความ
เชื่อมโยงรายวิชา และควรมีกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑ การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร/ตรวจสอบผลการเรียน 
สรุปเรื่อง ประธาน แจงท่ีประชุมทราบในรายละเอียดผลการดําเนินการของหลักสูตร

ตามตัวบงชี้ และเปาหมายท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ท้ังนี้ยังใชรายงานเปนการ
ยืนยันการดําเนินการตามแผนท่ีไดกําหนดไว ๒๕๖๐ โดยประธานไดขอใหผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ 
และผูเขารวมประชุมพิจารณารายละเอียดในระหวางท่ีนําเสนอเพ่ือใหขอคิดเห็นเพ่ือดําเนินการ
นําเสนอตอไป 
 

มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลวพบวาผลการเรียนเปนปกติ 

 
วาระท่ี ๔.๒ รายงานการประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการ

เรียนรูของนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง ประธาน แจงท่ีประชุมทราบในรายละเอียดของรายงานการประเมินจาก

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ อิงจาก
รายงานผลแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
โดยประธานไดขอใหผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และผูเขารวมประชุมพิจารณารายละเอียดในระหวางท่ี
นําเสนอเพ่ือใหขอคิดเห็นเพ่ือดําเนินการนําเสนอตอไป 

 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะวาควรนําผลการประเมินตรวจสอบกับ 
curriculum mapping วาสอดคลองหรือไม และควรนําผลท่ีไดไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 
 
 

         
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจาํป พ.ศ. 2561 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



86 

 

วาระท่ี ๔.๓ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และผลการวิเคราะห
ขอสอบ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง ประธาน แจงท่ีประชุมทราบในรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผู เรียนเปนสําคัญ และผลการวิเคราะหขอสอบ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยยึดเอกสาร
ประกอบการประชุม โดยประธานไดขอใหผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และผูเขารวมประชุมพิจารณา
รายละเอียดในระหวางท่ีนําเสนอเพ่ือใหขอคิดเห็นเพ่ือดําเนินการนําเสนอตอไป 
 

มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
ผูทรงคุณวุฒิ  ผู เชี่ยวชาญ และ ผู เขารวมประชุม มีขอเสนอแนะ โดย

ประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 
๑. ใหอาจารยวัดสถิติในการทําขอสอบ วานักศึกษาทําไดและทําไมได

จํานวนก่ีขอ รวมถึงหากลไกในการตรวจสอบวานักศึกษาสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคของ
รายวิชาหรือไม 

๒.  อาจารยทานไหนเปนผูสอน ควรใหอาจารยทานนั้นเปนผูพิจารณาออก
ขอสอบ 

๓. ใหกรรมการพิจารณาตรวจสอบขอสอบวามีความสอดคลองกับ มคอ.๓ 
หรือไม และเพ่ิมการตรวจสอบความ ยากงาย และความเหมาะสมของขอสอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 วาระท่ี ๖.๑ แนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

สรุปเรื่อง ประธาน แจงท่ีประชุมทราบในรายละเอียดแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ซ่ึงในสวนนี้หลักสูตรยังขาดเรื่องของรางวัลท่ีไดรับจากการแขงขัน โดย
ประธานไดขอใหผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และผูเขารวมประชุมพิจารณารายละเอียดในระหวางท่ี
นําเสนอเพ่ือใหขอคิดเห็นเพ่ือดําเนินการนําเสนอตอไป 

 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

  ผูทรงคุณวุฒิ  ผู เชี่ยวชาญ และ ผู เขารวมประชุม มีขอเสนอแนะ โดย
ประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

๑. ใหอาจารยหากระบวนการใหนักศึกษาเขารวมแขงขัน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ
ใหม ๆ ใหนักศึกษาเกิดกระบวนการพัฒนาตนเอง โดยไมมุงหวังในเรื่องของรางวัลท่ีไดรับจากการเขารวม
แขงขัน 

๒. การทําตําราเปนภาษาไทย เปนเรื่องท่ีดี แตตองมีกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของตํารา กอนนําไปสอน เพราะ นักศึกษาจะไดรับความรูผิด ๆ หากไมมีการตรวจสอบ
คุณภาพของตํารา และควรเสริมตําราภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาดวย เพ่ือเปนประโยชนแกนักศึกษา
ตอไป 
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๓. ใหอาจารยตรวจสอบในสวนของการประเมินคะแนนทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ เพราะบางวิชาเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาไดนอย แตในการประเมินความรูของนักศึกษา ได
คะแนนมาก ในสวนนี้ควรสอดคลองกันหรือไม 
 
 
ปดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
  

กนิษฐา ศรีเอนก 
(นางสาวกนิษฐา ศรีเอนก) 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

อัญชนา  ลักษณวิรามสิริ 
(ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา  ลักษณวิรามสิริ) 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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ภาคผนวก 9. 

แบบประเมินผูเขารวมโครงการ 
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แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจสําหรับผูเขารวม 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามศาสตรวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 
************************************** 

คําอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบท้ัง 3 ตอน   
เพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและเพ่ือเปนประโยชนในการนําไปใชตอไป 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 1)  เพศ  ชาย  หญิง 
 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นตอการเขารวมโครงการของทาน 
คําช้ีแจง  โปรดแสดงความคิดเห็นโดยการทําเครื่องหมาย   ในชองวางตามระดับความคิดเห็นของ
ทานตอการเขารวมโครงการ  หรือเติมขอความเพ่ือประโยชนในการปรับปรุง 
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / 
การนําความรูไปใช 
มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ดานวัตถุประสงคโครงการ 

1.1 ทานตระหนักถึงความสําคัญของการทวน
ผลสัมฤทธิ์การเรียน 

     

1.2 ทานคิดวาวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูสอดคลองกับการเรียนการสอน 

     

1.3 หลักสูตรไดสงเสริมใหดําเนินการประเมิน
ทักษะการสอนของทาน 

     

1.4 หลักสูตรมีการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรี ย น รู ข ณ ะ นั ก ศึ ก ษ ายั ง ไม สํ า เร็ จ
การศึกษา และสอดคลองกับรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.7) 

     

1.5 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยใช
บัณฑิตและผูสงคุณวุฒิภายนอกมีสวน
รวมในการทวนสอบผลการเรียนรู 

     

2. ดานความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากคณะวิทยากร 

2.1 ทานไดรับความรู ความเขาใจในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือใหไดคุณภาพ
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
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ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / 
การนําความรูไปใช 
มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

2. ดานความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากคณะวิทยากร (ตอ) 

2.2 ทานสามารถนําความรู ท่ีไดมากําหนด
เครื่องมือเพ่ือประเมินผลการสอนได 

     

2.3 ทานสามารถบูรณาการความรูให เกิด
ประโยชนแกตนเองและสวนรวม 

     

2.4 ทานสามารถหาแนวทางในการแกปญหา
โดยใชความรู ท่ี ไดจากการประชุมไป
ประยุกตใช 

     

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ี 

3.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม/
โครงการ 

     

3.2 ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ หองท่ี
ใชในการอบรม 

     

3.3 มีการจัดสภาพแวดลองของสถานท่ีท่ีดี 
บรรยากาศเหมาะกับงาน 

     

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ 

4.1 การประชาสัมพันธโครงการ      

4.2 มี ก า ร เต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม  มี ก า ร
ประสานงาน 

     

4.3 ความเหมาะสมของการอํานวยความ
สะดวกในการอบรม 

     

 
 
ตอนท่ี 3  โปรดเสนอแนะความคิดเห็นของทานท่ีมีตอการเขารวมโครงการนี้ 
 
................................................................................................................................................................ 

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

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

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก 10 

แบบรายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา 
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แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาของนักศึกษา 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
รหัสวิชา 3653210 ช่ือ การเขียนโปรแกรมเว็บเบ้ืองตน 

(Introduction to Web Programming) 
ผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยชวาลิน เนียมสอน 

 

ตอนท่ี 1 การทวนสอบมาตราฐานการเรียนรู 
มาตรฐานผลการเรียนรู 

วิธีทวนสอบ ผลการทวนสอบ 
ดาน รายละเอียด 

คุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 

 (1) ต ร ะ ห นั ก ใ น
คุ ณ ค า  คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตยสุจริต 
 (2 ) มีวินั ย  ตรงต อ
เวลา ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และสังคม 
 (3) มีภาวะความเปน
ผูนําและผูตาม สามารถ
ทํางานเปนทีม สามารถ
แก ไข ข อ ขั ด แย ง  แ ล ะ
ลําดับความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ  รับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
รวมท้ังเคารพในคุณคา 
และศักดิ์ ศ รีความ เป น
มนุษย 
 (5) เ ค า ร พ
กฎระเบียบ ขอบังคับตาง 
ๆ ขององคกร และสังคม 
 (6) ส า ม า ร ถ
วิเคราะหผลกระทบจาก
การใชคอมพิวเตอรตอ
บุคคลองคกร และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และวิชาชีพ 

 
 
• การชวยเหลืออาจารย
ผูสอน และเพ่ือนในการ
ทํางาน 
• การทํางานกลุม 

การรับผิดชอบงาน ท่ี
ไดรับมอบหมาย เชน 
สงงานตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 
•  ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม
รวมกันในชั้นเรียน เชน 
การทํางานกลุม หรือ
รายงาน 
 
 

 
 
• จากการชวยเหลืออาจารยผูสอน
และเพ่ือนในการทํางาน พบวา 
นักศึกษามีความเสียสละ มีความมี
น้ํ า ใจ ในการช วย เหลือ  และมี
คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี  และมี
ความเต็มใจท่ีจะชวยเหลือ 
• ความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ 
หนาท่ีเม่ือไดรับมอบหมายงาน 
และมีความตรงตอเวลาในการสง
งานท่ีไดรับมอบหมาย 
• จ ากการ ทํ างาน กลุ มพ บ ว า 
นักศึกษาบางคนมีภาวะความเปน
ผูนําและมีภาวะ การเปนผูตามท่ีดี
ทําใหเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพ  
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
วิธีทวนสอบ ผลการทวนสอบ 

ดาน รายละเอียด 
ความรู 
 
 
 

 (1) มีความรูค วาม

เขาใจเก่ียวกับหลักการ 

และทฤษฎี ท่ี สํ า คัญ ใน

เนื้อหาท่ีศึกษา 

 ( 2)   ส า ม า ร ถ

วิเคราะหปญหา เขาใจ 

และอธิบายความตองการ

ทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกตความรู  ทักษะ 

และการใช เครื่อ งมือ ท่ี

เหมาะสมกับการแก ไข

ปญหา  

   ( 3)  ส า ม า ร ถ

วิ เค ร า ะ ห  อ อ ก แ บ บ 

ติ ดตั้ ง  ป รับป รุ งระบบ

คอมพิวเตอรใหตรงตาม

ขอกําหนด 

   (4) สามารถติดตาม

ค ว า ม ก า ว ห น า ท า ง

วิชาการ และวิวัฒนาการ

คอมพิวเตอร 

   (5)  รู เขาใจ และ

สนใจพัฒนาความรู ความ

ชํานาญทางคอมพิวเตอร

อยางตอเนื่อง 

  (6) มีความรูในแนว

กว า งข อ งส าข าวิ ช า ท่ี

ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม ๆ 

•  ก า ร อ า น ห นั ง สื อ
ทบท วนและการ ทํ า
แบบฝกหัด  
• การนําความรูท่ีไดมา
ประยุกต 
ใช ในการสร างธุ ร กิ จ 
เชน  
การขายสินคาออนไลน 
โดยการใชความรู ท่ีได
จ า ก วิ ช า ก า ร เ ขี ย น
โป ร แ ก ร ม ไป ส ร า ง
เว็ บ ไซ ต ใน ก ารข าย
สินคา 
• สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนภายในหอง และ
พ ฤติ ก ร รม ทํ า งาน ท่ี
ไดรับมอบหมาย 

• จากการอานหนังสือทบทวนและ
มีการทําแบบ 
ทดสอบเพ่ิมเติม พบวา ถามีความ
ขยัน ม่ันเพียรในการอานหนังสือ
ทบทวนและการทําแบบทดสอบ
ทําความเข าใจกับบทเรียนจะ
ไดรับความรู เพ่ิม ข้ึน ท่ีสามารถ
นําไปใชในการเขียนโปรแกรมเว็บ
ไดเบื้องตน 
• จากการนําความรูมาประยุกตใช
ใน ราย วิ ช า อ่ื น  ๆ  นั้ น  พ บ ว า 
นั ก ศึกษาสามารถนํ าความรู ท่ี
ไดรับมาประยุกตใชเขากับรายวิชา
อ่ืน ได ในด านของการ พัฒ นา
ความรูความชํานาญในการเขียน
โปรแกรม 
• จากการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนภายในหองและพฤติกรรม
ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย พบวา 
นักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหา
รายวิชาและสามารถนําความรูท่ี
ไ ด  ม า ใช ใ น ทํ า ง า น ท่ี ได รั บ
มอบหมายได 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
วิธีทวนสอบ ผลการทวนสอบ 
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 (7) มีประสบการณ

ในการพัฒนาซอฟตแวร

ประยุกต 

 (8) สามารถบูรณา
การความรูในท่ีศึกษากับ
ความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 

ทั ก ษ ะ
ท า ง
ปญญา 
 
 
 

 ( 1)  คิ ด อ ย า ง มี
วิจารณญาณ และอยาง
เปนระบบ 

 (2) สามารถสืบคน 
ตี ค ว าม  แล ะป ระ เมิ น
สารสนเทศเพ่ือใชในการ
แ ก ไ ข ป ญ ห า อ ย า ง
สรางสรรค 
 (3) สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะหและสรุป
ประเด็นปญหาและความ
ตองการ 

 (4) สามารถประยุกต
ความรูและทักษะกับการ
แ ก ไ ข ป ญ ห า ท า ง
คอมพิวเตอรไดอยาง 

•  ก า ร คิ ด แ ล ะ ก า ร
ตัดสินใจในการแก ไข
ปญหา 
• การใหคนควาขอมูล
จากอินเทอรเน็ต เชน 
การมอบหมายงานให
ศึกษาคนควาหาขอมูล
เ พ่ิ ม เ ติ ม  ห รื อ
ย ก ตั ว อ ย า ง จ า ก
อินเทอรเน็ต 

• จากการฝกการคิดการตัดสินใจ
แ ล ะ ก า ร แ ก ป ญ ห า  พ บ ว า 
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
กระบวนการคิด การตัดสินใจและ
แกไขปญหาไดดีข้ึนเนื่องจากไดฝก
สืบคนขอมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห 
สรุปปญหาและแกไขไดทันทวงที
แลวนําขอมูลท่ีไดมาประยุกตใช
กับงานท่ีตองการ 
• จากการมอบหมายงานในการทํา
รายงาน และการนําเสนอผลงาน 
โดยการสืบคนขอมูล และการ
ตีความขอมูล พบวา นักศึกษา
สามารถสืบคนขอมูลไดตรงตาม
ประเด็นและสามารถตีความขอมูล
เพ่ือนํามาใชไดตรงประเด็นตาม
หัวขอท่ีไดรับ 

ทั ก ษ ะ
ความสัม
พั น ธ
ระห ว า ง
บุ ค ค ล
แ ล ะ
ค ว า ม
รับผิดชอ
บ 
 

 (1) สามารถสื่อสาร
ท้ั ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาตางประเทศกับกลุม
คนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถใหความ
ช วย เหลื อและอําน วย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใน ก า ร
แกปญหาสถานการณตาง 
ๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา 

• การมีสวนรวมในชั้น
เรียน เชน การตอบ
คําถามและกานําเสนอ
หนาชั้นเรียน 
•  ก า ร ทํ า ง า น ก ลุ ม
รวมกัน 
• จัดกิจกรรมสงเสริมให
นั ก ศึ ก ษ า ได มี ค ว าม
รับผิดชอบ 
 

• จากการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
พบวา นักศึกษาสามารถนําเสนอ
ผลงาน ในการ ทํ างาน ท่ี ได รั บ
มอบหมาย สามารถทําใหทุกคน
เขาใจได  
• จากการทํางานกลุม พบวา การ
ทํ า งาน ร ว ม กั น เป น กลุ ม ช ว ย
ส ง เส ริม ทั กษ ะความสั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลไดโดย การแบง
หนาท่ีกันทํางาน การแสดงความ
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
วิธีทวนสอบ ผลการทวนสอบ 

ดาน รายละเอียด 
 
 
 

หรือในบทบาทของผูรวม
ทีมทํางาน 

 (3) สามารถใชความรู
ในศาสตรมาชี้นําสังคมใน
ประเด็นท่ีเหมาะสม 

 ( 4)  มี ค ว า ม
รับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุม 

 (5) ส าม ารถ เป น ผู
ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แ ก ไข ส ถ าน ก ารณ ท้ั ง
ส ว น ตั ว แ ล ะส วน รว ม 
พ ร อม ท้ั งแสด งจุ ด ยื น
อยางพอเหมาะท้ั งของ
ตนเองและของกลุม 

 (6) มีความรับผิดชอบ
การพัฒนาการเรียนรูท้ัง
ข อ งต น เอ ง  แ ล ะ ท า ง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 

 คิดเห็น การรับฟงความคิดเห็น
ของกันและกัน อีกท้ังยังทําใหเกิด
ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของ
ตนเอง 
• จากการจัดกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษาไดมีความรับผิดชอบใน
การทํางาน พบวา นักศึกษาสวน
ใหญ มีความรับผิดชอบในการ
เรี ยนและการ ทํ างานมาก ข้ึน
โดยเฉพาะการทํางานสงอาจารย
นักศึกษาจะมีความกระตือรือรน
มากข้ึน 

ทั ก ษ ะ
ทางการ
วิเคราะห
เ ชิ ง
ตั ว เ ล ข 
ก า ร
สื่ อ ส า ร
และการ
ใ ช
เทคโนโล
ย ี
 
 
 

 (1) มี ทั กษะการใช
เครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยู
ในปจจุบันตอการทํางาน
ท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 (2) สามารถแนะนํา
ประเด็นการแกไขปญหา
โดยใช สารสน เทศทาง
ค ณิ ตศาสต รห รื อ ก าร
แสดงสถิติประยุกตต อ
ปญหาท่ีเก่ียวของอยาง
สรางสรรค 
 (3) สามารถสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพท้ัง
ปากเปลาและการเขียน 
พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบ

• การฝกปฏิบัติในการ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
• การใชเทคโนโลยีเพ่ือ
ศึกษาความรู 
• การนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน 

• จากการไดฝกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมเว็บนั้น พบวา นักศึกษา
มี ทักษะการใช เครื่องมือต างๆ 
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา 
แ ล ะ ใช เท ค โน โล ยี ได อ ย า ง
เหมาะสม 
• จากการใชเทคโนโลยีเพ่ือศึกษา
หาความรู พบวา นักศึกษาไดใช
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชน เชน 
การหาขอมูล และการทํางาน การ
ใชเทคโนโลยีเพ่ือศึกษายังทําให
นั ก ศึ ก ษ า ใช เว ล าว า ง ให เ กิ ด
ประโยชน 
• จากการการนําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียน พบวา นักศึกษาสามารถ
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
วิธีทวนสอบ ผลการทวนสอบ 

ดาน รายละเอียด 
ของสื่ อการนํ าเสนอได
อยางเหมาะสม 

 ( 4)  ส า ม า ร ถ ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางเหมาะสม 

 

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดอยางถูกตอง เชน การใชสื่อตาง 
ๆ ในการนําเสนองาน 

 
ตอนท่ี 2 ผลการพิจารณาสัดสวนของคะแนนเก็บและเกณฑการตัดสินผลการเรียน 
คะแนนเก็บ 

(  ) เหมาะสม เนื่องจาก 
การใหคะแนนมีการแจงใหทราบกอนลวงหนา ทําใหนักศึกษาทราบถึงโครงสรางของ

คะแนนตางๆท่ีชัดเจน การใหคะแนนมีความเหมาะสม ไมวาจะเปนจากการมอบหมายงาน 
จากการสอบ จากความรับผิดชอบของตัวนักศึกษาท่ีมีความใสใจ ความกระตือรือรนตอหนาท่ี
ในการทํางานและการเขาเรียนท่ีตรงตอเวลาสมํ่าเสมอ 
 (  ) ไมเหมาะสม เนื่องจาก....................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
แนวทางการแกไข ดังนี้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เกณฑการตัดสินผลการเรียน 

( ) เหมาะสม เนื่องจาก 
มีเกณฑการตัดสินผลการเรียนท่ีชัดเจนตรงไปตรงมามีความยุติธรรมในการตัดสิน

และเกณฑการตัดสินเปนเกณฑท่ีวัดจากความรูและความสามารถในการเรียนและการทํางาน
สงของนักศึกษา   
 (  ) ไมเหมาะสม เนื่องจาก....................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
แนวทางการแกไข ดังนี้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนท่ี 3 ผลการพิจารณาขอสอบ 
ระดับการใหคะแนน : 3 หมายถึง เหมาะสมอยูในระดับ มาก 2 หมายถึง เหมาะสมอยูในระดับ พอใช 
1 หมายถึง เหมาะสมอยูในระดับ ควรปรับปรุง 

ประเภท ขอสอบระหวางภาค ขอสอบปลายภาค 
ผลการพิจารณา/
ลักษณะ 

() อัตนัย 
(   ) ปรนัย 

() อัตนัย 
() ปรนัย 
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ประเภท ขอสอบระหวางภาค ขอสอบปลายภาค 
1. ความเหมาะสมของ
ลักษณะขอสอบ 

( ) 3  (  ) 2  (  ) 1 ( ) 3  (  ) 2  (  ) 1 

2. ความครอบคลุมกับ
เนื้อหา 

( ) 3  (  ) 2  (  ) 1 ( ) 3  (  ) 2  (  ) 1 

3. ความสอดคลองกับผล
การเรียนรูท่ีคาดหวัง 

( ) 3  (  ) 2  (  ) 1 ( ) 3  (  ) 2  (  ) 1 

4. ความเหมาะสมของ
วิธีการตรวจใหคะแนน 

( ) 3  (  ) 2  (  ) 1 ( ) 3  (  ) 2  (  ) 1 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 
 
 
 

1. เพ่ิมเวลาในการสอบปฏิบัติ
ใหมากข้ึน 

 
 

1. จัดการสอบใหแตละวิชา 
มี ร ะ ย ะ เว ล าห า ง กั น 
เพ่ือ ท่ีจะสามารถอาน
ทบทวนแนวขอสอบได 

 
รายนามคณะกรรมการวิชาการ ลงนามรับรองการทวนสอบครั้งนี้ 
 

ลงชื่อ............................................................ ลงชื่อ............................................................ 
(ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค) 

คณะกรรมการ 
วันท่ี........./............/............. 

(ผูชวยศาสตราจารยชวาลิน  เนียมสอน) 
คณะกรรมการ 

วันท่ี........./............/............. 
  
ลงชื่อ............................................................ ลงชื่อ............................................................ 

(ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา  ลักษณวิรามสิร)ิ
คณะกรรมการ 

วันท่ี........./............/............. 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดา  สวนมะล)ิ 
ประธานหลักสูตร 

วันท่ี........./............/............. 
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