3

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)
ภาคการศึกษา 2/2559

SUAN
DUSIT
RAJABHAT
UNIVERSITY

3652001

จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร
(Ethic and Computer Laws)

4

สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

หนา
44
44
44
44
44
44
45
45
45
46
47
49
49
49
49
50
50
50
51
51
51
51
51
51
52
52
52

5

ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

52
52
52

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3652001
จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค
อาจารยผูสอน
(1) ผศ.อัญชนา ลักษณวิรามสิริ
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5

3(3-0-6)

ตอนเรียน A1 และ B1

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
จํานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได จากแผนการสอนหากมีความ
หัวขอ
แผนการสอน
สอนจริง
แตกตางเกิน 25%
จริยธรรมทางเทคโนโลยี
3
3
สารสนเทศ
จริยธรรมสําหรับผูเ ชี่ยวชาญ
3
3
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หัวขอ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาชญากรรมคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต
ความเปนสวนตัว
เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น
ทรัพยสินทางปญญา
คุณภาพของซอฟตแวร
คุณภาพชีวิต
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพ
คอมพิวเตอร
รวม

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง

6

6

6
6

6
6

6
3
3
3
3

6
3
3
3
3

39

39

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม นัยสําคัญของหัวขอที่สอน
แผน (ถามี)
ไมครอบคลุมตามแผน
-

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล ปญหาของการใช
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
มี ไมมี วิธีสอน (ถามี)
ผลการเรียนรู
รายวิชา
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข
คุณธรรม
1. สอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยเน น ใน 
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ผลการเรียนรู
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
รายวิชา
เรื่ อ งข อ งค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ งาน วิ นั ย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอตนเองและเพื่อน
ในกลุม (A1) (B1)
2. ใหทําโครงงานกรณี ศึกษาหรือรายงานกลุม
เพื่อพิ จารณาความรับผิดชอบความซื่อสัตยต อ
หนาที่ เมื่ อได รับ มอบหมายงาน และความตรง
ตอเวลาในการสงงาน (A1) (B1)
1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ
PowerPoint ประกอบ การบรรยายโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอนดวยการจัดใหมี
การตอบคํ า ถามท า ยบทเรี ย นหรื อ ออกมาทํ า
กิจ กรรมหน า ชั้น เรียนที่เกี่ยวของกับ สาระการ
เรียนรู (A1) (B1)
2. การแบงกลุมในการทํารายงาน การนําเสนอ
รายงาน และการวิเคราะหกรณีศึกษา (A1) (B1)
3. ให นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาค น คว า เกี่ ย วกั บ การ
ทํ างานของระบบคอมพิ ว เตอร การประกอบ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร และการแก ไ ขป ญ หา
เบื้ องต น เกี่ ย วกั บ คอม พิ วเตอร โ ดยใช สื่ อ
มั ล ติ มี เ ดี ย พร อ มตั้ ง ประเด็ น คํ า ถามและ
นําเสนอ (A1) (B1)
1. บ รรย าย หั วข อ โด ย ใช สื่ อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษามีสวนรวม
โดยการจั ด ให มี ก ารตอบคํ าถามท ายบทเรีย น
หรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู (A1) (B1)
2. สาธิ ต วิ ธี ก ารประกอบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร

ประสิทธิผล
มี ไมมี

ปญหาของการใช
วิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข
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ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
รายวิชา

และการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร (A1) (B1)
3. มอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษาทํ า รายงานที่
กําหนดโดยใช ความรูวิชานี้ และนําเสนอผลงาน
ในรูปของการอภิปรายกลุม (A1) (B1)
ทักษะ
1. มอบหมายใหทําโครงงานรวมกันเปนกลุมโดย
ความสัมพันธ เน น ความรู ที่ เรี ย นในวิ ช ากั บ ป ญ หาที่ กํ าหนด
ระหวางบุคคล (A1) (B1)
และความ
2 มอบหมายงานทั้ งที่ เป น งานเดี่ ย วและงาน
รับผิดชอบ
กลุม (A1) (B1)
ทักษะการ
1.มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจาก
วิเคราะห
Website สื่ อ ก ารส อ น e-learning แ ล ะทํ า
การสื่อสาร
รายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง
และ
จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ (A1) (B1)
เทคโนโลยี
2.กําหนดใหนักศึกษานําเสนอรายงานที่ไดจาก
สารสนเทศ
การศึกษาคนควาโดยใชรูปแบบเอกสารรายงาน
และแฟมขอมูล
นําเสนองานดวยสื่อภาพเลื่อนและสงรายงานใน
รู ป แ บ บ ไฟ ล ข อ มู ล ผ า น สื่ อ ไป ร ษ ณี ย
อิเล็กทรอนิกส (A1) (B1)

ประสิทธิผล
มี ไมมี

ปญหาของการใช
วิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข





4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
1. นักศึกษาควรไดเขารวมการสัมมนาเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(A1) (B1)
2. เนื่องจากรายวิชาเปนการบรรยายทฤษฏี อาจทําใหนักศึกษาขาดความสนใจ จึงควรให
นักศึกษาบันทึกสรุปเนื้อหาในแตละชั่วโมงเรียน และทําแบบทดสอบเพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษา
เกิดความสนใจในบทเรียน (A1) (B1)
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
จํานวน (คน)
A1

38

B1

31

รวม

69

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
ตอนเรียน

จํานวน (คน)

A1

38

B1

31

รวม

69

3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน

จํานวน (คน)

A1

0

B1

0

รวม

0

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
ตอนเรียน A1

ตอนเรียน B1
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A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ขาดสอบ(M(I*))
ผาน (P,S)
ไมผาน (U)
ยกเลิกรายวิชา(W)
รวม

จํานวน
(คน)
0
1
9
7
13
0
0
0
8
0
0
0
0
38

คิดเปนรอย
ละ
0
2.63
23.69
18.42
34.21
0
0
0
21.05
0
0
0
0
100.00

จํานวน
(คน)
0
1
3
8
11
2
0
0
6
0
0
0
0
31

คิดเปนรอย
ละ
0
3.23
9.68
25.81
35.48
6.45
0
0
19.35
0
0
0
0
100.00

จํานวน
(คน)
0
2
12
15
24
2
0
0
14
0
0
0
0
69

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตุพฤติกรรมของ
เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมี
นักศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ไมสามารถ คุณธรรมของนักศึกษาแตละคน ไมเหมือนกัน
กระทําไดทุกคน (A1) (B1)
(A1) (B1)

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

คิดเปน
รอยละ
0
2.90
17.39
21.74
34.78
2.90
0
0
20.29
0
0
0
0
100.00
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในบาง
บทเรียน (A1) (B1)

สรุปผล
ผลการทดสอบหลังเรียนมีภาพรวมที่ดีขึ้น เมือ
เทียบกับการทดสอบกอนเรียน และนักศึกษามี
ความกระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งขึ้น (A1)
(B1)

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
-

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
การสอนโดยวิธีการบรรยายและใหบันทึกสรุปสาระสําคัญของการบรรยาย ทําใหเกิด
ประโยชน ชวยใหนักศึกษาไดเกิดความสนใจและกระตื้อรื้อรน (A1) (B1)
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
สิ่งที่นักศึกษาประเมินตรงกับความคิดเห็นของผูสอนและจะนําไปใชในปการศึกษา
ตอไป (A1) (B1)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

12

2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
-

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
-

ผูรับผิดชอบ
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรจัดใหมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูและการเสริมความรูประเด็นทางดาน
จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (A1) (B1)

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:

ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน
อาจารยสอนรายวิชา:

.
15 มิถุนายน 2560

ผศ.อัญชนา ลักษณวิรามสิริ

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

.
.
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ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน

15 มิถุนายน 2560

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

.
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)
ภาคการศึกษา 2/2559

SUAN
DUSIT
UNIVERSITY

3652103
โครงสรางขอมูลและ ขั้นตอนวิธี
(Data Structure and Algorithm)
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร

หนา
76
76
76
76
76
76
77
77
83
84
86
86
86
86
86
87
87
87
89
89
89
89

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ
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หมวด 5

หมวด 6

การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ
ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา

90
90
90
90
90
90
91
91

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะ วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3652103 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structure and Algorithm)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ
อาจารยผูสอน

ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค

3(2-2-5)

ตอนเรียน A1/B1

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
5. สถานที่เรียน
หอง 505 อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
บทที่ 1 ขอมูล โครงสรางขอมูล
และขั้นตอนวิธี
1.1 ขอมูลและรูปแบบของ
ขอมูล
1.2 ระดับของขอมูลและการ
จัดการขอมูล
1.3 ความหมายของโครงสราง
ขอมูล
1.4 ประเภทของโครงสราง
ขอมูล
1.4.1 โครงสรางขอมูลแบบเชิง
เสน
1.4.2 โครงสรางขอมูลแบบไม
เปนเชิงเสน
1.5 ขั้นตอนวิธีหรือขั้นตอนวิธี
1.5.1 การวัดผลขั้นตอนวิธี
1.5.2 ประสิทธิภาพของขั้นตอน
วิธี
1.6 รหัสเทียมหรือซูโดโคด
1.6.1 หลักการเขียนรหัสเทียม
1.6.2 ประโยชนของรหัสเทียม
1.7 ผังงาน
1.7.1 โครงสรางของการเขียน

จํานวน

จํานวน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง

ชั่วโมงตาม

ชั่วโมงที่ได

จากแผนการสอนหากมีความ

แผนการสอน

สอนจริง

แตกตางเกินรอยละ 25

4

4

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ
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หัวขอ
ผังงาน
1.7.2 ลักษณะของผังงานที่ดี
1.8 การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม
1.8.1 การวิเคราะหปญหา
1.8.2 การออกแบบโปรแกรม
1.8.3 การพัฒนาโปรแกรม
1.8.4 การทดสอบโปรแกรม
1.8.5 การจัดทําเอกสาร
ประกอบโปรแกรมและการ
บํารุงรักษา
สรุป
คําถามทบทวน
บทที่ 2 แถวลําดับหรืออารเรย
2.1 ความหมายของตัวแปรชุด
หรือแถวลําดับ
2.2 ลักษณะของแถวลําดับ
2.3 ประเภทของแถวลําดับ
2.3.1 แถวลําดับ 1 มิติ
2.3.2 แถวลําดับ 2 มิติ
2.3.3 แถวลําดับ 3 มิติ
2.4 การดําเนินการกับอารเรย
2.5 การประยุกตใชงานในการ
เขียนโปรแกรม
2.5.1 ขอมูลชนิดโครงสราง
2.5.2 แถวลําดับของโครงสราง

จํานวน

จํานวน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง

ชั่วโมงตาม

ชั่วโมงที่ได

จากแผนการสอนหากมีความ

แผนการสอน

สอนจริง

แตกตางเกินรอยละ 25

4

4

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ
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หัวขอ
2.5.3 ขอมูลชนิดโครงสรางซอน
กัน
2.5.4 ตัวชี้ชนิดโครงสราง
2.5.5 ขอมูลชนิดยูเนียน
สรุป
คําถามทบทวน
บทที่ 3 รายการโยงหรือลิงค
ลิสต
3.1 ความหมายของรายการโยง
3.2 ลักษณะของรายการโยง
3.3 ประเภทของรายการโยง
3.3.1 รายการโยงทางเดียว
3.3.2 รายการโยงสองทาง
3.3.3 รายการโยงหลายทาง
3.4 การดําเนินการกับรายการ
โยง
3.4.1 การดําเนินการกับรายการ
โยงทางเดียว
3.4.2 การดําเนินการกับรายการ
โยงทางเดียวเปนวง
3.4.3 การดําเนินการกับรายการ
โยงสองทาง
3.4.4 การดําเนินการกับรายการ
โยงสองทางเปนวง
3.4.5 การดําเนินการกับรายการ
โยงหลายทาง

จํานวน

จํานวน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง

ชั่วโมงตาม

ชั่วโมงที่ได

จากแผนการสอนหากมีความ

แผนการสอน

สอนจริง

แตกตางเกินรอยละ 25

8

8

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ
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หัวขอ

จํานวน

จํานวน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง

ชั่วโมงตาม

ชั่วโมงที่ได

จากแผนการสอนหากมีความ

แผนการสอน

สอนจริง

แตกตางเกินรอยละ 25

8

8

8

8

สรุป
คําถามทบทวน

บทที่ 4 สแตกหรือกองซอน
4.1 ความหมายของสแตก
4.2 ลักษณะของสแตก
4.3 การดําเนินการกับสแตก
4.4 การเขียนโปรแกรมกับชนิด
ขอมูลสแตก
4.4.1 การเขียนโปรแกรมสแตก
ดวยแถวลําดับ
4.4.2 การเขียนโปรแกรมสแตก
ดวยพอยเตอร
สรุป
คําถามทบทวน
บทที่ 5 แถวคอยหรือคิว
5.1 ความหมายของคิว
5.2 ลักษณะของคิว
5.3 ประเภทของคิว
5.3.1 คิวธรรมดา
5.3.2 คิววงกลม
5.3.3 คิวที่เรียงลําดับตาม
ความสําคัญ
5.4 การดําเนินการของคิว
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หัวขอ
5.4.1 การทํางาน EnQueue
5.4.2 การทํางาน DeQueue
5.4.3 การทํางาน Queue
Front
5.4.4 การทํางาน Queue Rear
5.5 การประยุกตใชงานคิวใน
การเขียนโปรแกรม
สรุป
คําถามทบทวน
บทที่ 6 รูปตนไมหรือทรี
6.1 ความหมายของทรี
6.2 ลักษณะของทรี
6.3 ประเภทของทรี
6.3.1 Binary Tree
6.3.2 B-Tree
6.4 การดําเนินการกับทรี
6.4.1 การทองเขาไปในไบนารีท
รี
6.4.2 การแทนโครงสรางทรี
6.4.3 การแทนนิพจน
คณิตศาสตรดวยไบนารีทรี
6.4.4 การแปลงทรีใหเปน
ไบนารีทรี
6.4.5 การแปลงฟอรเรสตให
เปนไบนารีทรี
6.5 การประยุกตใชงานในการ

จํานวน

จํานวน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง

ชั่วโมงตาม

ชั่วโมงที่ได

จากแผนการสอนหากมีความ

แผนการสอน

สอนจริง

แตกตางเกินรอยละ 25

8

8
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หัวขอ
เขียนโปรแกรม
สรุป
คําถามทบทวน
บทที่ 7 กราฟ
7.1 ความหมายของกราฟ
7.2 ลักษณะของกราฟ
7.3 ประเภทของกราฟ
7.3.1 กราฟแบบระบุทิศทาง
7.3.2 กราฟแบบไมระบุทิศทาง
7.3.3 กราฟแบบมีน้ําหนัก
7.3.4 กราฟแบบไมมีน้ําหนัก
7.4 คําศัพทเฉพาะของกราฟ
7.5 การดําเนินการกับโครงสราง
ขอมูลกราฟ
7.5.1 การเพิ่มเวอรเท็กซ
(Add Vertex)
7.5.2 การลบเวอรเท็กซ
(Delete Vertex)
7.5.3 การเพิ่มเสนเชื่อมตอ
(Add Edge)
7.5.4 การลบเสนเชื่อมตอ
(Delete Edge)
7.5.5 การคนหาเวอรเท็กซ
(Find Vertex)
7.5.6 การทองไปในกราฟ
(Traverse Graph)

จํานวน

จํานวน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง

ชั่วโมงตาม

ชั่วโมงที่ได

จากแผนการสอนหากมีความ

แผนการสอน

สอนจริง

แตกตางเกินรอยละ 25

8

8
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หัวขอ
7.6 การหาระยะทางที่สั้นที่สุด
7.6.1 วิธี Minumum
Spanning Tree
7.6.2 วิธี Dijkstra Algorithm
สรุป
คําถามทบทวน
บทที่ 8 การเรียงลําดับและ
คนหาขอมูล
8.1 การเรียงลําดับขอมูล
8.1.1 การเรียงลําดับแบบแทรก
8.1.2 การเรียงลําดับแบบเลือก
8.1.3 การเรียงลําดับแบบฟอง
8.1.4 การเรียงลําดับแบบเร็ว
8.1.5 การเรียงลําดับแบบ
เปลือกระบบหรือแบบเชลล
8.1.6 การเรียงลําดับแบบฐาน
หรือเรดิกซ
8.2 การคนหาขอมูล
8.2.1 การคนหาขอมูลแบบเรียง
ตามลําดับ
8.2.2 การคนหาขอมูลแบบ
ไบนารี
8.2.3 การคนหาขอความ
สรุป
คําถามทบทวน
รวม

จํานวน

จํานวน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง

ชั่วโมงตาม

ชั่วโมงที่ได

จากแผนการสอนหากมีความ

แผนการสอน

สอนจริง

แตกตางเกินรอยละ 25

8

8

60

60
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม

นัยสําคัญของหัวขอที่สอน

แผน (ถามี)

ไมครอบคลุมตามแผน

-

-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

มี

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ
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ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

มี

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ

ประสิทธิผลรายวิชา

ในการแกไข
คุณธรรม

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

จริยธรรม

โดยเนนในเรื่องของความ



รับผิดชอบตองาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอ
ตนเองและเพื่อนในกลุม
2. ใหทํางานเดี่ยว เพื่อพิจารณา



ความรับผิดชอบความซื่อสัตยตอ
หนาที่เมื่อไดรับมอบหมายงาน
และความตรงตอเวลาในการสง
งาน
ความรู

1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ



โดยใชสื่อภาพเลื่อนประกอบการ
บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมในการสอน โดยการจัดใหมี
การตอบคําถามจากกรณีศึกษา
หรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้น
เรียนที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
2. มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาหาความรูเพิ่มเติมจาก
หนังสือ หรือสื่ออินเทอรเน็ต
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ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

มี

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ

ประสิทธิผลรายวิชา

ในการแกไข
ทักษะทาง
ปญญา

1. มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกฝน



จากกรณีศึกษา โดยฝกให
วิเคราะหโจทยปญหา เขียน
ขั้นตอนการทํางาน และเขียน
โปรแกรมเพื่อแสดงผลลัพธของ
โจทยปญหา

ทักษะ

1. มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกฝน

ความสัมพันธ

การเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหา

ระหวางบุคคล

โจทย



และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา

วิเคราะห

กรณีตัวอยางดวยตนเองจาก

การสื่อสาร และ

เว็บไซตสื่อการสอน



เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน

จํานวน (คน)

A1

39

B1

33

รวม

72

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
ตอนเรียน

จํานวน (คน)

A1

39

B1

33

รวม

72

3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน

จํานวน (คน)

A1

-

B1

-

รวม

-
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ตอนเรียน A1
ระดับคะแนน

จํานวน คิดเปน

ตอนเรียน B1

รวม

จํานวน คิดเปนรอย จํานวน คิดเปนรอย

(คน)

รอยละ

(คน)

ละ

(คน)

ละ

A

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B+

0.00
2.56

0.00

0.00

B

0.00
1

0.00

0.00

0.00
1

0.00
1.59

C+

6

15.38

11.11

12

30.77

3.03
3.03

7

C

1
1

13

20.63

D+

12

30.77

6

18.18

18

28.57

D

7

17.96

17

51.52

24

38.10

F

1

2.56

8

24.24

0

0.00

ไมสมบูรณ (I)

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ขาดสอบ(M(I*))

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ผาน (P,S)

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ไมผาน (U)

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ยกเลิกรายวิชา(W)

0

0.00

0

0.00

0

0.00

39

100.00

33

100.00

63

100.00

รวม

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

-

-

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

-

-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในหองเรียน

- นักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิชา
สามารถตอบคําถามระหวางเรียนได
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและ - ผลงานของนั ก ศึ ก ษาที่ ต รวจมี ค ะแนนอยู ใน
รายกลุม
เกณฑปานกลางถึงดี
- ผลการทดสอบยอย
- ผลการทดสอบย อ ยของนั ก ศึ ก ษาโดยภาพ
รวมอยูในเกณฑดี มีคะแนนไมต่ํากวาครึ่งของ
คะแนน

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถามี)

ผลกระทบ

ยังคงไมไดรับการจัดการเรื่องปลั๊กไฟในหองเรียน เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคไมสามารถใชงานได
ไมเพียงพอใหนักศึกษาใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพา นักศึกษาตองตอพวงกัน

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ
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2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

-

-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาที่ผานมา

ผลการดําเนินการ

ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบโดย นักศึกษามีความรวมมือในการเรียนรูเพิ่มขั้น
ไดพัฒนาการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา
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2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
- ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของนักศึกษา และขอคิดเห็นจากคณาจารยในหลักสูตรที่สอน
นักศึกษารายวิชาที่ตอเนื่องกัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

- ปรับปรุง

จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอนการ

ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ

- จัดทํากรณีตัวอยาง

เรียนการสอนในภาคการศึกษา

ตองประสงค

- จัดกิจกรรมใหหลากหลาย

ตอไป

เพื่อ พัฒนานักศึกษาใหมี
ความกระตือรือรนในการ
เรียนการสอน
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา
จัดกิจกรรมเพื่อฝกวิธีคิด วินัยและความรับผิดชอบ

อาจารยผูประสานงานรายวิชา:

ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน
อาจารยสอนรายวิชา:

20 พฤษภาคม 2560

ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน

20 พฤษภาคม 2560
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)
ภาคการศึกษา 2/2559

SUAN
DUSIT
RAJABHAT
UNIVERSITY

3652602
การสื่อสารขอมูลทางธุรกิจและการจัดการ
เครือขายคอมพิวเตอร (Business Data
Communication and Computer Network
Management

Business Computer | Suan Dusit
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หนา
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
แผนการปรับปรุง

125
125
125
125
125
125
125
125
126
126
128
129
129
129
129
129
130
130
130
131
131
131
131
131
131
131
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1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ
ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา

131
132
132
132

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3652602 การสื่อสารขอมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Business Data Communication and Computer Network
Management)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา ผศ.สุภารัตน คุมบํารุง
อาจารยผูสอนรายวิชา
ผศ.สุภารัตน คุมบํารุง
ตอนเรียน B1,C1
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 หอง 505 ,506

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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หัวขอ
การสื่อสารขอมูลทางธุรกิจทั้ง

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน
4

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง
4

4

4

4

4

8

8

4
8
4

4
8
4

4

4

4

4

4
4

4
4

4

4

4

4

60

60

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

ภายในและภายนอกองคกร
การสื่อสารขอมูลผานเครือขาย
สังคมออนไลน
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
เบื้องตน
สื่อสงขอมูลและเทคโนโลยีการ
สงผานขอมูลทางธุรกิจ
การสงและการรับขอมูล
สถาปตยกรรมเครือขาย
ตัวแบบเครือขายคอมพิวเตอร
และเครือขายอินเทอรเน็ต
รูปแบบการเชื่อมตอและ
องคประกอบของเครือขาย
เครือขายคอมพิวเตอรแบบมี
สาย
เทคโนโลยีเครือขายไรสาย
โพรโทคอลที่ใชในระบบ
เครือขาย
ความมั่นคงปลอดภัยในระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
ศึกษาดูงานระบบเครือขายของ
ลํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รวม
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม นัยสําคัญของหัวขอที่สอน
แผน (ถามี)
ไมครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
(ถามี)
มี ไมมี
ผลการเรียนรู
ประสิทธิผลรายวิชา
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข
คุณธรรม
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

โดยเนนในเรื่องของความ
จริยธรรม
รับผิดชอบตองาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอ
ตนเองและเพื่อนในกลุม

2. ใหทํางานที่มอบหมาย เพื่อ
พิจารณาความรับผิดชอบความ
ซื่อสัตยตอ หนาที่เมื่อไดรับ
มอบหมายงาน และความตรงตอ
เวลาในการสงงาน
ความรู
1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 
โดยใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอน
โดยการจัดใหมีการตอบคําถาม
จากกรณีศึกษา หรือออกมาทํา
กิจกรรมหนาชั้นเรียนที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. การมอบหมายงานตามสาระการ 
เรียนรู
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ผลการเรียนรู

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะห
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
3. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาคําศัพท
เฉพาะทางของระบบเครือขาย
1. บรรยายหัวขอโดยใชสื่อ
PowerPoint ประกอบการ
บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมโดยการจัดใหมีการตอบ
คําถามเกี่ยวกับกรณีศึกษา หรือ
ออกมาทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. การฝกปฏิบัติเชื่อมตอเครือขาย
แบบมีสาย และไรสาย การจัดการ
ระบบเครือขาย การทําซับเน็ต
3. มอบหมายงานใหนักศึกษาทํา
รายงานที่กําหนดโดยใชความรู
วิชานี้ และนําเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายกลุม
1. มอบหมายใหทํากิจกรรมรวมกัน
เปนกลุมโดยเนนความรูที่เรียนใน
วิชากับปญหาที่กําหนด
2. มอบหมายงานในลักษณะงาน
กลุม
1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองจาก Website สื่อการ
สอน e-learning และทํารายงาน
โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติ
อางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่
นาเชื่อถือ

ประสิทธิผล
มี ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข
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ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
2. กําหนดใหนักศึกษานําเสนอ
รายงานที่ไดจากการศึกษาคนควา
โดยใชรูปแบบเอกสารรายงาน
และแฟมขอมูล
3. การสงงานผานไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส

ประสิทธิผล
มี ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข





4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
นักศึกษาควรมีการทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ผูสอนอาจหาวิธีการกระตุนให
ผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการอานหนังสือ ตํารา ฯ ดวยวิธีการทดสอบกอนเรียน หลัง
เรียน และควรใหมีการฝกปฏิบัติควบคูเ พื่อใหเกิดการจดจําและเขาใจมากยิ่งขึ้น

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
B1
C1
รวม

จํานวน (คน)
39
33
72

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (นักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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ตอนเรียน
B1
C1
รวม

จํานวน (คน)
39
32
72

3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
B1
C1
รวม

จํานวน (คน)
0
0
0

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
B1
C1
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ขาดสอบ (M)
ผาน (P,S)
ไมผาน (U)
ยกเลิกรายวิชา (W)
รวม

0
0
10
16
11
2
0
0
0
0
0
0
0
39

0
0
0
7
7
4
5
2
6
2
0
0
0
32

รอยละ
B1
0.00
0.00
25.64
41.03
28.21
5.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

รวม
C1

0.00
0.00
0.00
21.21
21.21
12.12
15.15
6.06
18.18
6.06
0.00
0.00
0.00
100.00

จํานวน

คิดเปนรอย

(คน)

ละ

0
0
10
23
18
6
5
2
6
2
0
0
0
72

0.00
0.00
13.89
31.94
25.00
8.33
6.94
2.78
8.33
2.78
0.00
0.00
0.00
100

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- การสังเกตและสัมภาษณนักศึกษาในหองเรียน

- ผลการทดสอบ

เหตุผล
-

สรุปผล
- นั ก ศึ ก ษาที่ ตั้ ง ใจเรี ย น สามารถตอบคํ า ถาม
ระหว า งเรี ย นได โดยเฉพาะหลั ง จากการฝ ก
ปฏิบัติแลว
- ผลการทดสอบขอเขียนของนักศึกษาโดยภาพ
รวมอยูในเกณฑป านกลาง และผลการทดสอบ
ปฏิบัตินักศึกษาสามารถทําไดดีกวา ผลโดยภาพ
รวมอยูในเกณฑดี

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถามี)
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
-

ผลกระทบ
-

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาต อ งการให ส อนฝ กปฏิ บั ติ มากกวาทฤษฎี เชน การทํ าสายสั ญ ญาณ การ
เชื่อมตอเครือขายแบบมีสายและไรสาย ทําใหนักศึกษาสนใจ และตั้งใจเรียนมากขึ้น
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
นักศึกษามีความตั้งใจมากขึ้น และสนใจการฝกปฏิบั ติมากกวาการบรรยายในชั้น
เรียน ดังนั้นควรจัดใหมีการฝกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมความเขาใจในเนื้อหาสาระของรายวิชา
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
- จัดใหมีการฝกปฏิบัติมากขึ้น ในเรื่องสื่อกลางที่ - ผูสอนไดดําเนินการใหนักศึกษาไดฝก
ใชสงขอมูล
ปฏิบัติการทําสายสัญญาญ พรอมทั้งหาตัวอยาง
สายสัญญาญตาง ๆ มาประกอบการเรียนการ
ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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สอน
- จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกหองเรียนเพื่อเสริม - ไดจัดใหมีการศึกษาดูงานที่หองเครือขายของ
ประสบการณ และทําใหเขาใจเนื้อหาในสวนที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสรุปสิ่งที่ไดไปศึกษาดู
เปนทฤษฎีมากขึ้น
งานอีกครั้ง
- จัดใหมีการเขารวมสัมมนาหรือการบรรยาย
- จัดใหมีการอบรมเรื่อง NETPIE Network
พิเศษจากผูเชี่ยวชาญในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
platform for Internet of Everything โดย
สาระการเรียนรู
วิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอก มาบรรยายให
นักศึกษา
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ควรเพิ่มเวลาการฝกปฏิบัติตาม กอนเริ่มการเรียนการสอนในป
เนื้อหาสาระของวิชาเพิ่มมาก การศึกษาตอไป
ขึ้น

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา
1. ควรกําหนดใหนักศึกษามีการอานหนังสือ เอกสาร/ตํารา อยางสม่ําเสมอ รวมถึงศึกษา
แนวโนมของเทคโนโลยีสมัยใหมจากนิตยสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี เปนตน
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา:

ผศ.สุภารัตน คุมบํารุง .

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน
อาจารยสอนรายวิชา:

ผศ.สุภารัตน คุมบํารุง

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน

5 มิถุนายน 2560

.

.
5 ,มิถุนายน 2560

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
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มคอ. 5

สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หนา
ขอมูลทั่วไป

4

1. รหัสและชื่อรายวิชา

4

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)

4

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)

4

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา

4

5. สถานที่เรียน

4

การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน

5

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

5

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน

7

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุใน

8

รายละเอียดของรายวิชา
หมวด 3

4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน

10

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

10

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

10

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

10

3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)

10

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

11

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)

11

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา

11
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มคอ. 5

หมวด 4

หมวด 5

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

12

ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ

12

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก

12

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร

12

การประเมินรายวิชา

13

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

13

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น

13

หมวด
หมวด 6

หนา
แผนการปรับปรุง

13

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ

13

ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

14

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป

14

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา

14

3652105 ระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)
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3

มคอ. 5

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3652105 ระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ (Database Systems in Business) 3(2-2-5)

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา
ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ
อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ
ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ
3652105 ระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตอนเรียน A1
ตอนเรียน B1
4

มคอ. 5
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
ฐานขอมูลทางธุรกิจ
- แนวคิดเกี่ยวกับฐานขอมูลทางธุรกิจ
- ระบบแฟมขอมูล
- ระบบฐานขอมูล
- การนําฐานขอมูลมาใชในการ
- จัดการขอมูลทางธุรกิจ
- องคประกอบของระบบฐานขอมูล
- ระบบจัดการฐานขอมูล
- หนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูล
- Data Dictionary และ File
Manager
- ประโยชนของฐานขอมูล
สถาปตยกรรมของระบฐานขอมูล
- สถาปตยกรรมฐานขอมูล
- การแปลงรูป และอินสแตนท
- สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล
กับผูบริหารฐานขอมูล
- สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล
กับระบบการจัดการฐานขอมูล
- ความอิสระของขอมูล
แบบจําลองฐานขอมูล
- แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับแบบจําลอง
ฐานขอมูล
- ประเภทของแบบจําลองขอมูล
- การสรางแบบจําลองขอมูล

จํานวน

จํานวน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง

ชั่วโมงตาม

ชั่วโมงที่ได

จากแผนการสอนหากมีความ

แผนการสอน

สอนจริง

แตกตางเกิน 25%

4

4

4

4

4

4
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หัวขอ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
- โครงสรางของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
- กฎความบูรณาภาพเชิงสัมพันธ
- การแทนเคารางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
แบบจําลองอี-อาร
- แนวคิดเกี่ยวกับแบบจําลอง อี-อาร
- เอนทิตี
- แอททริบิวต
- ความสัมพันธ
- แอททริบิวตบนความสัมพันธ
- กฎบนความสัมพันธ
- สรุปสัญลักษณของแผนภาพอี-อาร
- การออกแบบแผนภาพอี-อาร
- ตัวอยางการสรางแผนภาพอี-อาร
การแปลงแผนภาพอี-อารเปน
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
- การแปลงแผนภาพอี-อารเปนรีเลชัน
- การแปลงเอนทิตี
- การแปลงแอททริบิวตของเอนทิตี
- การแปลงความสัมพันธระหวาง
เอนทิตี
- พจนานุกรมขอมูล
การบรรทัดฐานขอมูล
- แนวคิดเกี่ยวกับการบรรทัดฐานขอมูล
- ฟงกชันการขึ้นตอกัน
- การทําบรรทัดฐานขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
ดวย UML
- แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะห

จํานวน

จํานวน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง

ชั่วโมงตาม

ชั่วโมงที่ได

จากแผนการสอนหากมีความ

แผนการสอน

สอนจริง

แตกตางเกิน 25%

4

4

8

8

4

4

4

4

4

4
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หัวขอ
และออกแบบเชิงวัตถุ
- UML
- คลาสไดอะแกรม
- องคประกอบและสัญลักษณของ
คลาสไดอะแกรม
- ความสัมพันธระหวางคลาส
- คลาสไดอะแกรมสําหรับการออกแบบ
ฐานขอมูล
- แอคทิวิตีไดอะแกรม
ภาษาสําหรับการจัดการระบบ
ฐานขอมูล
- ภาษาเอสคิวแอล
- ประเภทของคําสั่งภาษาเอสคิวแอล
- ฟงกชันในคําสั่งเอสคิวแอล
- ชุดคําสั่งที่ชวยจัดทําสรุปผลรายการ
การบํารุงรักษาและการบริหาร
ฐานขอมูล
- รายการเปลี่ยนแปลง
- การควบคุมการใชงานฐานขอมูลโดย
ผูใชหลายคน
- การสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูล
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ฐานขอมูล
- การปรับระบบฐานขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพ
- จริยธรรมสําหรับผูบริหารฐานขอมูล
การพัฒนาระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ
- วงรอบชีวิตการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ ฐานขอมูล

จํานวน

จํานวน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง

ชั่วโมงตาม

ชั่วโมงที่ได

จากแผนการสอนหากมีความ

แผนการสอน

สอนจริง

แตกตางเกิน 25%

8

8

4

4

8

8
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หัวขอ

จํานวน

จํานวน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง

ชั่วโมงตาม

ชั่วโมงที่ได

จากแผนการสอนหากมีความ

แผนการสอน

สอนจริง

แตกตางเกิน 25%

4

4

60

60

- วงรอบชีวิตการพัฒนาฐานขอมูล
- ตัวอยางการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ทางธุรกิจ
- การออกแบบฐานขอมูลดวย
Microsoft Access
นําเสนอกรณีศึกษา (นักศึกษา)
รวม
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม

นัยสําคัญของหัวขอที่สอน

แผน (ถามี)

ไมครอบคลุมตามแผน

-

-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

มี

ประสิทธิผลรายวิชา

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)

ไมมี

พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข


คุณธรรม

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

จริยธรรม

โดยเนนในเรื่องของความ

ตามกําหนดเวลา เนื่องจาก

รับผิดชอบตองาน วินัย

ขาดความกระตือรือรนใน

จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอ

การทํางาน

นักศึกษาบางคนไมสงงาน

ตนเองและเพื่อนในกลุม
2. ใหทํางานกลุม เพื่อพิจารณา



ความรับผิดชอบความซื่อสัตยตอ
หนาที่เมื่อไดรับมอบหมายงาน
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ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

มี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)

ไมมี

พรอมขอเสนอแนะ

ประสิทธิผลรายวิชา

ในการแกไข
และความตรงตอเวลาในการสง
งาน
ความรู

1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ



นักศึกษาบางคนขาดการวาง

โดยใชสื่อ PowerPoint

แผนการทํางาน ขาดทักษะ

ประกอบการบรรยายโดยให

ในการออกแบบฐานขอมูล

นักศึกษามีสวนรวมในการสอน

เนื่องจากเปนรายวิชาปฏิบัติ

โดยการจัดใหมีการตอบคําถาม

จึงตองมีการฝกฝนใน

จากกรณีศึกษา หรือออกมาทํา

หองเรียนพรอมมีขอเสนอ

กิจกรรมหนาชั้นเรียนที่เกี่ยวของ

จากผูสอน

กับสาระการเรียนรู
2. จัดการเรียนการสอนโดยเนน



ผูเรียนเปนสําคัญและการฝก
ปฏิบัติในสถานการณจําลอง
สถานการณจริง
3. มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกฝน



จากกรณีศึกษา โดยกําหนดใหอยู
ในเนื้อหาของการออกแบบและ
วิเคราะหขอมูล เพื่อนํามา
ออกแบบฐานขอมูล และพัฒนา
โปรแกรมฐานขอมูลสําหรับธุรกิจ
ขนาดเล็กได
ทักษะทาง
ปญญา

1. มีการใชการศึกษากรณีตัวอยาง



วิเคราะห สังเคราะห สรุปผลและ
นําเสนอ
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ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

มี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)

ไมมี

พรอมขอเสนอแนะ

ประสิทธิผลรายวิชา

ในการแกไข
2. มอบหมายงานใหนักศึกษา
ออกแบบฐานขอมูล ออกแบบ
ความสัมพันธของขอมูล และ
พัฒนาโปรแกรมฐานขอมูล
สําหรับธุรกิจขนาดเล็กได
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

1. มีการมอบหมายงานในลักษณะ



งานรายบุคคลและงานกลุม
2. กรณีงานกลุมใหนักศึกษา

และความ

ออกแบบฐานขอมูล และพัฒนา

รับผิดชอบ

โปรแกรมฐานขอมูลสําหรับธุรกิจ



ขนาดเล็กได เปนกรณีศึกษาแบบ
กลุม กลุมละ3-4 คน โดยเลือก
หัวขอที่สนใจในกลุมธุรกิจขนาด



เล็ก
3. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารกับผูอื่น


ทักษะการ

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา

วิเคราะห

กรณีตัวอยางดวยตนเองจาก

คนควาขอมูลเพิ่มเติม

การสื่อสาร และ

Website สื่อการสอน เพื่อใชเปน

เนื่องจากไมเห็นความสําคัญ

เทคโนโลยี

แนวทางในการออกแบบ

ของกรณีตัวอยาง

สารสนเทศ

2. นําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบ

นักศึกษาขาดการศึกษา



และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
1. ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาที่หลากหลายเพื่อใหนักศึกษาเห็นความแตกตางของการ
ออกแบบระบบฐานขอมูลทางธุรกิจตาง ๆ
2. นักศึกษาควรมีความกระตือรือรน ในการศึกษาคนควาดวยตนเองมากกวานี้
3. มอบหมายกรณีศึกษาที่หลากหลายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
ทักษะในการจัดการระบบฐานขอมูล และพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลสําหรับธุรกิจขนาดเล็กได

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน

จํานวน (คน)

A1

39

B1

33

รวม

72

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
ตอนเรียน

จํานวน (คน)

A1

39

B1

33

รวม

72

3. จํานวนนักศึกษาทีย่ กเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน

จํานวน (คน)

A1

0

B1

0
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รวม

0

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ตอนเรียน A1

ระดับคะแนน

ตอนเรียน B1

จํานวน(คน)

คิดเปนรอยละ

จํานวน(คน)

คิดเปนรอยละ

A

0

0.00

0

0.00

B+

2

5.13

0

0.00

B

13

33.33

1

3.03

C+

7

17.95

4

12.12

C

15

38.47

6

18.18

D+

1

2.56

7

21.21

D

1

2.56

9

27.28

F

0

0.00

0

0.00

ไมสมบูรณ (I)

0

0.00

5

15.15

ขาดสอบ(M(I*))

0

0.00

1

3.03

ผาน (P,S)

0

0.00

0

0.00

ไมผาน (U)

0

0.00

0

0.00

ยกเลิกรายวิชา(W)

0

0.00

0

0.00

39

100.00

33

100.00

รวม
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)

5.1 นักศึกษาบางคนขาดความใสใจและความตั้งใจในการทํางานกลุมและงานเดี่ยว และไมพยายาม
ทบทวนบทเรียน ขาดความใสใจ และไมตั้งใจทําอยางที่ควร จึงไดคะแนนสวนนี้นอย ทําใหระดับการเรียน
ลดลงอยางนอย 1 ระดับ
3652105 ระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

13

มคอ. 5
5.2 คะแนนที่แตกตางกันมีสาเหตุมาจากคะแนนสอบซึ่งนักศึกษาแตละคนจะมีคะแนนที่ตางกัน
เนื่องจากการสอบไดวัดผลเปนรายบุคคล
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอย
กวาที่กําหนดไว

เหตุผล
- เนื่องจากมีการนําเสนอ และอภิปรายกลุม ที่อาจ
ควบคุมเวลาไดยาก
- เนื่องจากมีการหยุดการเ รียนฉุกเฉิน เกินกวาที่
คาดไว

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

-

-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

- การสังเกตพฤติกรรม การให ความรวมมื อในชั้ น - นั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมในชั้ น เรี ย นปกติ มี ค วาม
เรีย น การทํ ากิ จ กรรมกลุ ม และให นั กศึ กษาตอบ รวมมือในชั้นเรียนดี รวมทั้งใหความรวมมือในการ
คําถามในหองเรียน
ทํ า กิ จ กรรมกลุ ม มี ค วามรู ค วามเข า ใจในเนื้ อ หา
รายวิชา สามารถตอบคําถามระหวางเรียนได
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและ - ผลงานของนักศึกษาที่ตรวจมีคะแนนอยูในเกณฑ
ปานกลาง
รายกลุม
- ผลการทดสอบยอยของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู
- ผลการทดสอบยอย
ในเกณฑดี มีคะแนนไมต่ํากวาครึ่งของคะแนน
- ผลการเรียนของนักศึกษาสวนใหญอยูในระดับ
- ผลหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
- ผลงานกรณีศึกษาระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ

ปานกลาง
- ผลงานกรณีศึกษาระบบฐานขอมูลทางธุรกิจของ
นักศึกษาซึ่งเปนงานกลุมสวนใหญอยูในระดับปาน
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กลาง ใชงานไดดีเปนบางกลุม

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ

ผลกระทบ

เรียนการสอน (ถามี)
หองเรียนมีปลั๊กไฟไมเพียงพอใหนักศึกษาใชงาน

ในระหวางการเรียนการสอนอาจเกิดอุบัติเหตุหรือ

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา นักศึกษาตองตอ

อันตรายได เนื่องจากสายไฟปลั๊กที่นํามาตอพวงกัน

พวงกัน
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

-

-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- การทํางานกลุมที่อาจารยมอบหมายไมไดรับความรวมมือจากสมาชิกในกลุมบางคน
- กรณีศึกษาเปนประโยชนใหนักศึกษาไดฝกคนควาหาความรูและฝกปฏิบัติไดเปนอยางดี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
- ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาที่สอดคลองกับผูสอนสามารถนํามาปรับปรุงในปการศึกษา
ถัดไป
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.1.1 นักศึกษาสวนหนึ่งขาดความรับผิดชอบ ไมสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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2.1.2 นักศึกษาบางคนไมรับผิดชอบงานกลุมเทาที่ควร และกลุมไมสามารถชักจูงใหเพื่อนเขามามี
สวนรวมได
2.1.2 นักศึกษาใชเวลาในการทํางานกลุมคอนขางนาน และเมื่อมีการนําเสนอผลงานใชเวลาเกิน
กวาที่วางแผนไว
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
จะตองมี การระบุ เวลาการสงงานที่ชั ดเจน พรอมทั้ งติดตามงาน เพื่อกระตุน ให นักศึกษามีความ
รับผิดชอบมากขึ้น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/

ผลการดําเนินการ

ปการศึกษาที่ผานมา
- เตรียมการสอนอยางเปนระบบโดยพิจารณาทั้ง

- บรรลุตามจุดมุงหมายของแผนการสอน

รายวิชา มีการกําหนดวิธีการสอนที่หลากหลาย

- จัดลําดับกอนหลังของเนื้อหาทําใหรายละเอียด

- ปรับรายละเอียดเนื้อหาบางสวนเพื่อใหมีความ

เนื้อหาที่สอนมีความสอดคลองกันของเนื้อหามาก

สอดคลองกันของเนื้อหา

ขึ้น

- เพิ่มเวลาในการศึกษากรณีศึกษาเพื่อใหนักศึกษา

- นักศึกษามีเวลาในการซักถามประเด็นปญญา

ไดฝกปฏิบัติในการจัดการระบบฐานขอมูลทาง

และอภิปรายรวมกันมากขึ้นทําใหนักศึกษาสามารถ

ธุรกิจมากขึ้น

ฝกปฏิบัติในการจัดการระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ
ได

2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ประชุมอาจารยผูสอนเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในปการศึกษาที่
ผานมาตลอดถึงแผนการดําเนินการในปการศึกษานี้
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
- ปรับปรุงแผนการสอน

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอนการ

ผูรับผิดชอบ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลัดดา
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- จัดทํากรณีตัวอยางที่

เรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป

สวนมะลิ

หลากหลาย
- จัดกิจกรรมใหหลากหลายเพื่อ
ดึงดูดใจใหนักศึกษาสนุกกับการ
เรียนการสอน
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา
1.ควรกําหนดใหนักศึกษาที่คอนขางออนทําการศึกษาการออบแบบฐานขอมูล การเขียน
E-R Diagram การโปรแกรมฐานขอมูลเบื้องตนกอน
2. ควรกําหนดใหนักศึกษาศึกษาตัวอยางจากกรณีศึกษา และฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง

อาจารยผูประสานงานรายวิชา:

ผูช วยศาสตราจารย ดร. ลัดดา สวนมะลิ

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน

5 มิถุนายน 2560

อาจารยสอนรายวิชา: ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลัดดา สวนมะลิ
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน

5 มิถุนายน 2560
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา

รายวิชา การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
รหัสวิชา 3693301
ตอนเรียน C1 และ D1
ภาคเรียนที่ 2/ 2559

อ. ศศิพัชร วงศรินทราเมธี
(อาจารยผูสอน)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

Á¤Í. 5

สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง

2

Á¤Í. 5

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
รหัสวิชา 3693301
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ. นฤมล โสภารัตนกุล
3.2 อาจารยผูสอน อ. ศศิพัชร วงศรินทราเมธี ตอนเรียน C1 และ D1
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559
5. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยฯ

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
ระบุหัวขอ จํานวนชั่วโมงตามแผนการสอน จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน 25%
สัปดาหที่

1

จน.ชม.
แผนการ
สอน

หัวขอ

แนะนํารายวิชา
- แนะนําอาจารยผูสอน
- แนะนําเนื้อหารายวิชา
- แนะนําการจัดการเรียนการสอน
- เกณฑการวัดและประเมินผล
- วิธีการสงงาน
- บทนําเขาสูเนื้อหารายวิชา

3

3

จน.ชม. ระบุสาเหตุที่การสอน
ที่ได
จริงตางจากแผนการ
สอน
สอนหากมีความ
จริง
แตกตางเกิน 25%

3

-

Á¤Í. 5
สัปดาหที่

2

3

4
5

6

จน.ชม.
แผนการ
สอน

หัวขอ

จน.ชม. ระบุสาเหตุที่การสอน
ที่ได
จริงตางจากแผนการ
สอน
สอนหากมีความ
จริง
แตกตางเกิน 25%

แนะนําเนื้อหาในบทเรียน ความเปนมาและ
ความสําคัญของการศึกษาในรายวิชา
บทที่ 1 ความรูพื้นฐานทางสถิติ
- ประเภทของขอมูล
- ระดับการวัดของตัวแปรทางสถิติ
- ความนาจะเปน
- ประชากรและตัวอยาง
- คาพารามิเตอรและคาสถิติ
- ประเภทของสถิติ
- ระเบียบวิธที างสถิติ
- ประโยชนของสถิติ
บทที่ 2 สถิติเชิงพรรณนา
• การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
• คาเฉลี่ยเลขคณิต
• คามัธยฐาน
• คาฐานนิยม
• คาควอไทล
• การวัดการกระจาย
• พิสัย
• สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน
บทที2่ (ตอ)

3

3

-

3

3

-

3

3

-

บทที่ 3 การประมาณคา
- การประมาณคาแบบจุด
- การประมาณคาแบบชวง
บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
- สมมติฐานทางสถิติ

3

3

-

3

3

-

4
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จน.ชม.
แผนการ
สอน

สัปดาหที่

หัวขอ

7

ความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐาน
คาวิกฤต
การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร
การทดสอบสัดสวนของประชากร
การทดสอบความแปรปรวนของประชากร
การทดสอบผลตางของคาเฉลี่ยของ
ประชากร
- การทดสอบผลตางของสัดสวนของ
ประชากร
- การทดสอบผลตางของความแปรปรวน
ของประชากร
- การทดสอบความแตกตางของสัดสวนของ
ประชากรเชิงคุณภาพ
- การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis
of Varience : ANOVA)
- การเปรียบเทียบพหุคูณ
บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน (ตอ)

8

- ทดสอบความรู (กลางภาค ครั้งที่ 1)

9

บทที่ 5 ทฤษฎีการตัดสินใจ
- ประโยชนของทฤษฎีการตัดสินใจ
- ตัวแบบการตัดสินใจการแสดงขอมูล
- ชนิดของการตัดสินใจภายใตสภาวการณตางๆ
- การตัดสินใจภายใตสภาวะที่แนนอน
- การตัดสินใจภายใตสภาวะความเสี่ยง
- การตัดสินใจภายใตสภาวะที่ไมแนนอน
- คาคาดหวังของผลตอบแทนกรณีที่มีขาวสาร
สมบูรณ

จน.ชม. ระบุสาเหตุที่การสอน
ที่ได
จริงตางจากแผนการ
สอน
สอนหากมีความ
จริง
แตกตางเกิน 25%

-

5

3

3

-

Á¤Í. 5
สัปดาหที่

10

11
12

13

14

จน.ชม.
แผนการ
สอน

หัวขอ

- คาคาดหวังของขาวสารสมบูรณ
- การใช Decision Tree ในการประเมิน
หาทางเลือกที่เหมาะสม
บทที่ 6 การใชโปรแกรมเชิงเสน
- รูปแบบของการโปรแกรมเชิงเสน
- ประโยชนและการนําไปใช
- ขั้นตอนของการโปรแกรมเชิงเสน
- สรางตัวแบบของปญหา
- การแกปญหาของตัวแบบ
- การแกปญหาโปรแกรมเชิงเสนดวยกราฟ
- การแกปญหาการโปรแกรมเชิงเสนดวยวิธี
ซิมเพล็กซ
- ขั้นตอนการแกปญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ
- การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง
และราคาเงา
บทที่ 6 การใชโปรแกรมเชิงเสน (ตอ)
บทที่ 7 การวิเคราะหขายงานและควบคุมการ
ติดตามงาน
• ความเปนมา
• ความแตกตางระหวาง PERT และ CPM
• ขั้นตอนการสรางแผนผังขายงาน
การประมาณการเวลาทํางานไมแนนอน
บทที่ 8 ตัวแบบจําลองสถานการณ
- ขั้นตอนการจําลองสถานการณ
- ตัวแบบจําลองสถานการณมอนติ คารโล
บทที่ 9 การพยากรณ
• ขอบเขตของการพยากรณ
6

จน.ชม. ระบุสาเหตุที่การสอน
ที่ได
จริงตางจากแผนการ
สอน
สอนหากมีความ
จริง
แตกตางเกิน 25%

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

Á¤Í. 5
สัปดาหที่

15

จน.ชม.
แผนการ
สอน

หัวขอ

จน.ชม. ระบุสาเหตุที่การสอน
ที่ได
จริงตางจากแผนการ
สอน
สอนหากมีความ
จริง
แตกตางเกิน 25%

• องคประกอบของการพยากรณที่ดี
• ประเภทของการพยากรณ
• การพยากรณเชิงปริมาณ
- วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีการเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
- วิธีการพยากรณโดยใชวิธีการปรับใหเรียบ
แบบเอ็กโพเนนเชียล
- การพยากรณแนวโนม
- การพยากรณที่มีแนวโนมและฤดูกาล
- การพยากรณตัวแบบเชิงสาเหตุ
• การประเมินผลการพยากรณ
• การพยากรณเชิงคุณภาพ
สอบกลางภาคครั้งที่ 2

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)

-

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน

-

แนวทางชดเชย

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ระบุวาวิธีสอนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไมมี และปญหาของวิธีสอนที่ใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
7

ประสิทธิผล

ปญหาของการ
ใชวิธีสอน

Á¤Í. 5
มี
1. คุณธรรม จริยธรรม
- ตระหนักถึงคุณคาของ
คุณธรรมและจริยธรรม
-มีพฤติกรรมที่ความรับผิดชอบ
ตอตนเอง สังคมและมีจิต
สาธารณะ รวมถึงการมี
ศีลธรรม รักษาความสัตย หวัง
ดีตอผูอื่น
-มีภาวะผูน ําเอื้อเฟอเผื่อแผตอ
ผูอื่น และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดี
-มีความเคารพในสิทธิและ
ความมีคุณคาของตนเองและ
ผูอื่น รวมทั้งมีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย

-ใหผูเรียนรับรูกติกา ขอตกลงในการเรียนการ



สอน และทราบตารางเวลากิจกรรมวิชาการ
ประจําวิชา เพื่อสรางวินัยตอตนเอง
-ใหผูเรียนบูรณาการการคิดและการตัดสินใจใน
รูปแบบการเขียนโครงการจิตอาสาตอสังคม
-เปดโอกาสใหผูเรียนไดทาํ งานเปนกลุม และการ
ประสานงานกับบุคคลภายนอก เชน การทํา
รายงาน การทําโครงการ เพื่อสรางวุฒิภาวะทาง
อารมณ สรางคานิยมเห็นตางแตไมแตกแยก
-ใหผูเรียนเคารพลิขสิทธิ์ทางปญญา เชน การ
อางอิงขอมูลในการคนควา
-เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบ
คําถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดขอสงสัย
-จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การ
ยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม
เสียสละ

2. ความรู
-ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดย 
- มีความรูและเขาใจในศาสตร เนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ
ที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
- สามารถจํ า แนกและอธิ บ าย เนื้อหาสาระของรายวิชา
-บรรยายสลับสื่อการเรียนการสอน พรอม
องคความรูที่ศึกษา
อภิปรายโตตอบระหวางผูเรียน ผูสอน โดย
- มีความรูที่เกี่ยวของกับชุมชน
อาจารยผูสอนสอดแทรกตัวอยาง กรณีศึกษา
และความเปน ไปของชาติและ การประยุกตใช มีการทํากิจกรรม แบบฝกปฏิบัติ
สังคมโลก
รวมกัน พรอมมอบหมายใหศึกษาคนควาเพิ่มเติม
- ส าม ารถ บู รณ าก ารแ ล ะ ตามความสนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประยุ กต ใช กั บ ศาสตร อื่ น ๆ ที่ โดยการสรุปและนําเสนอ และรวมกันอภิปราย
เกี่ ย วข อ ง และดํ า เนิ น ชี วิ ต ได ผล
-ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของ
อยางมีคุณภาพ
ตนเองของแผนการปฏิบัตติ ามเปาหมายที่
กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผน
และประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป
8

ไมมี

(ถามี) พรอม
ขอเสนอแนะใน
การแกไข

Á¤Í. 5

ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ปญหาของการ
ประสิทธิผล
ใชวิธีสอน
(ถามี) พรอม
มี ไมมี ขอเสนอแนะใน
การแกไข



3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอง
พัฒนา
-สามารถตัดสินใจแกปญหาโดย
ใชรากฐานการคิดที่เปนระบบ
-สามารถคนควา ศึกษา
วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดเปน
อยางดี รวมถึงใฝหาความรู
หมั่นศึกษา เลาเรียนทั้งทางตรง
และทางออม
-สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะของตนเองในการดําเนิน
ชีวิต และใชวิจารณญาณในการ
คิดเพื่อการตัดสินใจไดอยางมี
เหตุผล
-สามารถวิเคราะห เชื่อมโยง
ความรูสูชีวิตประจําวันเพื่อการ
ดํารงชีวิตในสังคมสารสนเทศได
อยางชาญฉลาดและสรางสรรค

4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ 3

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน แบงเปน
- ตอนเรียน C1 จํานวน 40 คน
- ตอนเรียน D1 จํานวน 33 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา แบงเปน
- ตอนเรียน C1 จํานวน 40 คน
9

Á¤Í. 5
- ตอนเรียน D1 จํานวน 33 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

ไมมี

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
4.1 นักศึกษาตอนเรียน C1
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ขาดสอบ (M)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
3
9
28
-

สําหรับรายวิชาที่ไมมีคาระดับคะแนน
ระดับการประเมิน
จํานวน (คน)
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
F (Fail)
-

10

คิดเปนรอยละ
7.50
22.50
70.00
-

คิดเปนรอยละ
-

Á¤Í. 5

4.2 นักศึกษาตอนเรียน D1
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ขาดสอบ (M)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
1
5
24
1
2
-

สําหรับรายวิชาที่ไมมีคาระดับคะแนน
ระดับการประเมิน
จํานวน (คน)
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
F (Fail)
-

คิดเปนรอยละ
3.03
15.15
72.73
3.03
6.06
-

คิดเปนรอยละ
-

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
- ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
11
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ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ
วิธีการทวนสอบ
-รายวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดย
การสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการ
ใหคะแนน ทัง้ คะแนนดิบและระดับคะแนน ของ
รายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความ
รับผิดชอบของหลักสูตร ภายในรอบเวลาหลักสูตร

สรุปผล

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
-

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
12
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
- เห็นดวย และจะทําการปรับปรุงการสอนใหดีขึ้นตอไป
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอน จากการสังเกตขณะสอน การสัมภาษณ
ตัวแทนนักศึกษา
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
- เห็นดวย

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ ที่ผานมา
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ผานมาและอธิบายผลการดําเนินการ
ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล
อยูระหวางการปรับปรุงรายวิชาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาที่ผานมา
-

ผลการดําเนินการ
-

2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ
13

Á¤Í. 5
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรใหเวลากับความรูทางดานสถิติ คํานวณเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักศึกษายังออนในเรื่องดังกลาว
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน)
(1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
นักศึกษาควรแตงกายเรียบรอย ความตรงตอเวลา
ใหคะแนนนักศึกษาที่มาตรงตอ
ถูกระเบียบ
เวลา
(2) ดานความรู
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
นักศึกษาตองมีความตั้งใจเรียน
คอนขางมากในรายวิชาคํานวณ

พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
เขาเรียนสม่ําเสมอ นําเอกสาร ใหคะแนนการเขาเรียนเพิ่ม กรณี
ประกอบการเรียนมาใหครบถวน นักศึกษาที่มีความพรอมในการ
เพื่อความสะดวกในการคํานวณ เรียน

(3) ดานทักษะทางปญญา
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
นักศึกษาควรมีทักษะทางดานการ คํานวณทางสถิตเิ พิ่มมากขึ้น

พฤติกรรมที่ควรแกไข

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
นักศึกษาสามารถทํางานรวมกัน
14

แนวทางแกไข
ในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการ
นําเสนอผลงาน หรือรายวิชาที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย/คนควา
ควรใหนักศึกษาทํารายงานใน
ลักษณะของการใชสถิติเพื่อ
นําเสนองานใหมากขึ้น

แนวทางแกไข
-

Á¤Í. 5
เปนทีมไดดี มีความสามัคคี
ชวยเหลือกัน
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
นักศึกษาสวนใหญมีความสามารถ
ในการคํานวณขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ศศิพัชร วงศรินทราเมธี
ลงชื่อ..................................................
*วันที่รายงาน 29 พฤษภาคม 2560...........................
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร: …………………………………………………………………………..
ลงชื่อ..................................................

*วันที่รับรายงาน ........................................................
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ
ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา

หนา
153
153
153
153
153
153
153
153
154
154
157
157
157
157
158
158
158
159
159
159
159
159
159
159
160
160
160
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2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

160
160
161

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)

3(3-0)

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อ.วันธณี

สุดศิริ

อาจารยผูสอน

(1) อ.วรนาถ

ศรีพงษ

ตอนเรียน G1 H1

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
จํานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
หัวขอ
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได จากแผนการสอนหากมีความ
แผนการสอน
สอนจริง
แตกตางเกิน 25%

ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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หัวขอ
ความรูพ ื้นฐานของการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตนทุน
การบัญชีตนทุนและการรายงาน
การวิเคราะหตนทุนปริมาณกําไร
การใชตนทุนเพื่อการตัดสินใจ
งบประมาณ
งบกระแสเงินสด
การวิเคราะหงบการเงิน
การตัดสินใจลงทุน
ทบทวนและการรายงาน
รวม

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน
3

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง
3

3
6
6
3
6
3
3
3
3
39

3
6
6
3
6
3
3
3
3
39

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม นัยสําคัญของหัวขอที่สอน
แผน (ถามี)
ไมครอบคลุมตามแผน
-

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
มี ไมมี
ผลการเรียนรู
พรอมขอเสนอแนะ
ประสิทธิผลรายวิชา
ในการแกไข
คุณธรรม
1. การบรรยายพรอมฝกทํา

จริยธรรม
แบบฝกหัดในแตละบทเรียน
โดย การกําหนดเวลาสงที่
ชัดเจนทั้งงาน
ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข

2. เดี่ยวและงานกลุม เพื่อฝก
ความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา
3. ตัวอยางกรณีศึกษาโดย
ผูสอน และการใหนักศึกษา
ยกตัวอยางกรณีศึกษา เชน
ผลิตภัณฑที่ตองการศึกษา
ตนทุน รวมกันวิเคราะห ในชั้น
เรียน โดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
4. การบรรยาย และสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับ
การจัดทํางบการเงินที่ถูกตอง
ตามมาตรฐานการบัญชี ไมใช
ตกแตงบัญชีตามใจผูบริหาร
5. การใหโอกาสประเมินการ
เรียนการสอนตามความเปน
จริง และการประเมินกาสง
รายงานของเพื่อนในชั้นเรียน
6. สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม โดยเนนในเรื่องของ
ความรับผิดชอบตองาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอ
ตนเองและเพื่อนในกลุม
7. การบรรยายพรอมฝกทํา
แบบฝกหัดในแตละบทเรียน
โดยการกําหนดเวลาสงที่
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ผลการเรียนรู

ความรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
ชัดเจนทั้งงานเดี่ยวและงาน
กลุม เพื่อฝกความ
รับผิดชอบ การตรงตอเวลา
8. การยกตัวอยางกรณีศึกษา
โดยผูสอน และการใหนักศึกษา
ยกตัวอยางกรณีศึกษา เชน
ผลิตภัณฑที่ตองการศึกษา
1. บรรยายหั วข อรายละเอี ย ด
ตาง ๆ โดยใชสื่อ PowerPoint
ประกอบ การบรรยายโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอน
ดวยการจัดใหมีการตอบคําถาม
ท า ยบทเรี ย นหรื อ ออกมาทํ า
กิ จ ก ร ร ม ห น า ชั้ น เรี ย น ที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. การฝ ก ปฎิ บั ติ และการ
วิเคราะหกรณีศึกษา และแบบ
ฝกปฏิบัติเพิ่มเติม
3 . ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ดู DVD
กรณี ศึกษาจากสถานประกอบ
การณ และทําการทดสอบการ
เกี่ย วกั บ ต น ทุ น การผลิ ตสิน คา
และทดสอบการแยกตนทุน
4. ให นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาค น คว า
เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ก ารจั ด ทํ า
งบประมาณและวางแผนจัดทํา
งบประมาณและนําสงรายกลุม

ประสิทธิผล
มี ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข
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ผลการเรียนรู
ทักษะทาง
ปญญา

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

1. บรรยายหั ว ข อ โดยใช สื่ อ
PowerPoint ป ร ะ ก อ บ ก า ร
บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน
ร ว มโดยการจั ด ให มี ก ารตอบ
คํ าถ าม ท าย บ ท เรี ย น ห รื อ
ออกมาทํ า กิ จ กรรมหน า ชั้ น
เรี ย นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สาระการ
เรียนรู
2. เน น การคิ ด วิ เ คราห อ ย า ง
เป น ระบบจากกรณี ศึกษาของ
สถานประกอบการ
3. ทดสอบการแบงแยกตนทุน
ตามทฤษฎีกับกรณีศกึ ษา
ทักษะ
1. มอบหมายใหทํางานรวมกัน
ความสัมพันธ เปนกลุมโดยเนนความรูที่เรียน
ระหวางบุคคล ในวิชากับปญหาที่กําหนด
และความ
2 มอบหมายงานทั้งที่เปนงาน
รับผิดชอบ
เดี่ยวและงานกลุม
ทักษะการ
1.ม อ บ ห ม ายงาน ให ศึ ก ษ า
วิเคราะห
ค น ค ว า ด ว ย ต น เอ ง จ า ก
การสื่อสาร และ Website สื่ อ ก า ร ส อ น elearning และทํ ารายงานโดย
เทคโนโลยี
อางอิง จากแหล งที่ มาขอมูล ที่
สารสนเทศ
นาเชื่อถือ
2 .กํ า ห น ด ให นั ก ศึ ก ษ า ส ง
รายงานกลุมที่ไดจากการศึกษา
คนควาของผูเรียนเอกสารและ

ประสิทธิผล
มี ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข
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ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข

สงรายงานกลุม
4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ศึกษากอนเรียนลวงหน า , ทดสอบความรูกอนสอนจริงเปนรายบทเรียน และหลักสูตรได
กําหนดวิธีการการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
และวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี เพื่อนําไปใชในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ โดยศึกษา
เกี่ยวกับการบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุนผันแปร การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน
ปริ ม าณ กํ า ไร การวิ เคราะห ต น ทุ น ภาษี และข อ จํ ากั ด ของข อ มู ล ต า ง ๆ ในการจั ด ทํ า รายงาน
งบประมาณ การจั ด ทํ า งบกระแสเงิ น สด และการตั ด สิ น ใจระยะสั้ น และระยะยาว น า จะเพิ่ ม
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสอนตองเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริงและการแกไขปญหาในการปฏิบัติ
โดยการจัดทําแบบฝกหัดที่มีเงื่อนไขและปญหาที่ตางๆ กัน จัดใหมีสื่อการสอนเพื่อประหยัดเวลาใน
การสอน ใหเขาใจไดรวดเร็วขึ้น เนื่องจากเนื้อหามีจํานวนมาก
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
จํานวน (คน)
G1

38

H1

26

รวม

64

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
ตอนเรียน

จํานวน (คน)

G1

38

H1

24
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รวม

62

3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
G1

0

H1

2

รวม

2

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ตอนเรียน G1
ระดับคะแนน
จํานวน
(คน)

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ขาดสอบ(M(I*))
ผาน (P,S)
ไมผาน (U)
ยกเลิกรายวิชา(W)
รวม

จํานวน (คน)

0
0
0
0
15
6
15
2
0
0
0
0
0
38

ตอนเรียน H1

รวม

รอยละ

จํานวน
(คน)

รอยละ

จํานวน
(คน)

รอยละ

0.00
0.00
0.00
0.00
39.47
15.79
39.47
5.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

0
0
0
0
5
7
8
0
4
2
0
0
0
26

0.00
0.00
0.00
0.00
19.23
26.92
30.77
0.00
15.38
7.69
0.00
0.00
0.00
100.00

0
0
0
0
20
13
23
2
4
2
0
0
0
64

0.00
0.00
0.00
0.00
31.25
20.31
35.94
3.13
6.25
3.13
0.00
0.00
0.00
100.00

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
-
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
-

สรุปผล
-

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
-

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
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ขาดความนาเชื่อถือและมีความเบี่ยงเบนมาก

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
1. เพิ่มกรณีศึกษาใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงกับ 1. ทําใหนักศึกษาไดเห็นเอกสารที่เกี่ยวของกับ
เอกสารเกี่ยวกับการจัดทํารายงานตนทุนที่เปน การจัดทํารายงานตนทุน การจัดทํางบประมาณ
ขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ การจัดทํา เงินสด และการวิเคราะหโครงการลงทุนตางๆ
งบประมาณเงินสด การวิเคราะหโครงการลงทุน ในระบบธุรกิจ และปฏิบัติงานไดจริง
ตาง ๆ
2. นักศึกษามีเวลาทบทวนเนื้อหาที่เรียนแลวมาก
2. เพิ่ม/ ลด เนื้อหาบางเรื่อง เพื่อความเหมาะสม ขึ้นพรอมกับเตรียมเนื้อหาในบทเรียนตอไปได
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
- ทําแบบฝกปฏิบัติกอนและ ระหวางภาคเรียน
หลังเรียน
- เพิ่มสื่อการสอน เชน วีดีโอ
ชวยสอน

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน
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- แบงกลุมทํางานรวมกัน
นําเสนองานกลุมหนาชั้น
เรียน หลังเรียน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรจัดใหนักศึกษาไดไปศึกษานอกสถานที่ เชน บริษัท สถานประกอบการที่มีการปฏิบติงาน
ดานบัญชี หรือมีอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในสภาพแวดลอมการใชจริง หรือศึกษาจาก File VDO
ที่มาจากสถานประกอบการจริงเพื่อใหเกิดการเรียนรูและเขาใจในกระบวนการผลิต ตุนทุนการผลิต
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจริง ของบริษัท หรือกรณีศึกษานั้น ๆ
ปรับเนื้อหาใหครบถวนตามสังเขปวิชาที่ประกาศใหมในภาคเรียนตอไป ปรับวิธีการสอน เพิ่ม
ตัวอยางใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิดความตั้งใจเรียน และมี
ความเขมงวดเรื่องเวลามาเรียน การทํากิจกรรมกลุม และการนําเสนองานใหมากขึ้น

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:

อ.วันธณี สุดศิริ

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน 20 พฤษภาคม 2560
อาจารยสอนรายวิชา:

.

อ.วรนาถ ศรีพงษ

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน 20 พฤษภาคม 2560
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