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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

รายงานผลการด าเนินการรายวิชา(มคอ.5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

สารบัญ 
 

หมวด   หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป  5 
 1. รหัสและชื่อรายวิชา    

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  
5. สถานที่เรียน  

5 
5 
5 
5 
5 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  5 
 1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

5 
6 
7 
8 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 8 
 1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

8 
9 
9 
9 
10 
10 
10 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ  10 
 1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร  
10 
10 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 11 
 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
11 
11 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 11 
 1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา 

ครั้งที่ผ่านมา 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

11 
 

11 
11 
12 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

1500110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(Interactive English) 

3(3-0-6) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ศริินยา  พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์    
อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์วันวิสาข์  พงษ์ปลื้ม ตอนเรียน G1และH1  

 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2559 
5. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

แนะน ารายวิชา การน าเสนอ 3 3  

Unit 1 
Nice to Meet You 

3 3  

Unit 2 
Do you live alone? 

3 3  

Unit 3 
Do you know him? 

3 3  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

Unit 4 
What do you do? 

3 3  

Unit 5 
Have you got the time? 

3 3  

Unit 6 
What would you like to 

have? 

3 3  

Unit 7 
How’s your new apartment? 

3 3  

Unit 8 
How can I get to the Grand 

Palace? 

3 3  

Unit 10 
How much is it? 

3 3  

Unit 11 
What did you do last 

weekend? 

3 3  

Unit 12 
What will you do on X’ Mas? 

 

3 3  

The city guide project 
นักศึกษาน าเสนอผลงานแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบ 
วีดิทัศน์ 

3 3  

ทดสอบไวยากรณ์ 3 3  

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม 
ตามแผน (ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

- จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มท่ีแสดงความ
รับผิดชอบ ภาวะผู้น า 

 
 
 

 

  

ความรู้ - บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี 
- วิเคราะห์ประโยคตามรูปแบบและ
หน้าที่ 
- มอบหมายงานกลุ่มน าเสนอความ
คิดเห็นและอภิปรายในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักศึกษามีพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษและความสนใจ
ในวิชาเรียนในระดับท่ี
ต่างกัน  
ทางแก้ไข มีการตรวจผลงาน
และให้ข้อมูลย้อนกลับทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนฐาน
ของนักศึกษา เปิดโอกาสให้
ซักถามข้อสงสัยและ
มอบหมายงานแบบฝึกหัด
เพ่ิมเติม เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาได้ท าความเข้าใจ
และทบทวนบทเรียนให้มาก
ยิ่งขึ้น 

ทักษะทาง
ปัญญา 

– มอบหมายงานให้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้เชื่อมโยง
แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์
โครงสร้างภาษาอังกฤษ   
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

- มอบหมายงานกลุ่ม  
ท าโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 การแบ่งงานกันท าระหว่าง
สมาชิก 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงาน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

  

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

4.1 ควรเพิ่มแบบฝึกหัดเรื่อง Present Simple, Present Continuous, Past Simple และ Future 
Simple Tense เพ่ิมเติม และเฉลยในห้องเรียน  
4.2 เขียนตามค าบอกก่อนเรียนทุกครั้ง เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเรียน 
4.3 ควรเพ่ิมบทเรียนเกี่ยวกับการสนทนาให้แก่นักศึกษา 

 
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
G1 37 
H1 42 
รวม 79 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
G1 37 
H1 42 
รวม 79 

 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
G1 - 
H1 2 
รวม 2 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน G1 ตอนเรียน H1 รวม 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

(คน) (คน) (คน) 

A 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
B+ 1 2.70 1 2.38 2 2.53 
B 12 32.43 9 21.42 21 26.58 

C+ 8 21.62 11 26.19 19 24.05 
C 14 37.83 16 38.09 30 37.97 

D+ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
D 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
F 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ขาดสอบ(M(I*)) 2 5.40 3 7.14 5 6.32 

ผ่าน (P,S) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ไม่ผ่าน (U) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 2 4.76 2 2.53 
รวม 37 100.00 42 100.00 79 100.00 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไมมี่ - 

 

       
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
การประเมินผลสมัฤทธ์ิการพดู ทดสอบรายบคุคล

ยาก 

- นกัศกึษาไมโ่ต้ตอบ 
- นกัศกึษาขาดความมัน่ใจ 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
พิจารณาผลการเรียนโดยคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของผู้สอน 

 
หมวดที ่4  ปญัหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

โต๊ะเรียนขยบัไมไ่ด้- นกัศกึษานัง่ตดิกนั ท าให้ยากตอ่การท างานกลุม่ 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 

 
 
 



11 
 
 

 

ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- ควรเพิ่มแบบฝึกหัดและกิจกรรมเพื่อทักษะการฟัง-พูด และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
- การอธิบายน าชมสถานที่ท่องเที่ยวด้วยภาษาอังกฤษยากมากส าหรับนักศึกษาบางคน 

    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
- ควรเพิ่มแบบฝึกหัดโดยวิเคราะห์จากบทความที่ใช้จริง 

 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 จากการสอบถามนักศึกษาพบว่า การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตท าให้ได้รับความรู้
และความเข้าใจมากขึ้น และการฝึกสนทนาเป็นภาษาอังกฤษทั้งรายบุคคลและรายกุล่มท าให้นักศึกษากล้า
แสดงออกและมีความม่ันใจเพิ่มมากข้ึน 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
 ผู้สอนเห็นว่านักศึกษามีโอกาสได้ฝึกทักษะและแสดงออกมากขึ้น แต่การน าเสนองานและท างานกลุ่ม 
ควรให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท างานอย่างเท่าเทียมกัน 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

เพิ่มการเขียนตามค าบอกก่อนเรียน นกัศกึษาพงึพอใจ 
 
 

2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
     ปรับเวลาการน าเสนอและการก าหนดเวลาในการอภิปรายกลุ่ม 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
การปรับปรุงเอกสารต ารา การ
ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 

  เทอม1/2559 อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
- 
 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา:      อาจารย์ศิรินยา   พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์             
                                                     

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

อาจารย์สอนรายวิชา:            อาจารย์วันวิสาข์  พงษ์ปลื้ม                                                    
                                                     

 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน.......19 ธันวาคม 2559......................... 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา(มคอ.5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

1500116 
 จริยศาสตร ์

(Ethics) 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป         16  

1. รหัสและชื่อรายวิชา       16 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)     16 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)  16 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา    16 
5. สถานที่เรียน        16 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    16 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    16 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน      19 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน   19 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     23 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     23 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน      23 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    23 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)     23 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     24 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)     24 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา  24 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     25 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ     25 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  25 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร      25 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวด           หน้า 
หมวด 5 การประเมินรายวิชา         25 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)     25 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน       25 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง         26 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ    26 
      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา     26 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป   26 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา   26 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 
การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

1500116 จริยศาสตร์ (Ethics) 3(3-0-6) 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไม่มี 
3. อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชารายวิชา รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์   
อาจารย์ผู้สอน    ผศ.นลินรัตน์ พิพัฒน์รังสรรค์ ตอนเรียน E1,F1 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2558 
5. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

-ปฐมนิเทศผู้เรียน 
-การเตรียมตัว กติกาในชั้นเรียน 
-แนะน ารายวิชา ขอบเขตของเนื้อหา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
และการวัดผลการประเมิน 
-ชี้แจงการจัดท าโครงงาน “ศึกษา
ปัญหาจริยธรรมกับชีวิต” 
บ ท ที่  1 ค ว า ม รู้ เบื้ อ ง ต้ น กั บ
จริยธรรม 
- ความหมายและความส าคัญของจ
ริยศาสตร์  , สาขาต่าง ๆ ของจริย
ศาสตร์และความสัมพันธ์ของจริย

6 6  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

ศ า ส ต ร์ กั บ ศ า ส ต ร์ อ่ื น  ๆ  , วิ ธี
การศึกษาจริยศาสตร์ , คุณค่าและ
การประยุกต์จริยศาสตร์ 
บทที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรมในจ
ริยศาสตร์ตะวันตก 
- ปัญหาจริยธรรมกับการใช้เหตุผล
ทางจริยธรรมกับการใช้เหตุผลทาง
จริยธรรม 
- การใช้เหตุผลทางจริยธรรมกับ
พัฒนาการทางจริยธรรม 
- เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมสัมพันธ์
นิยม , มโนธรรมสัมบูรณ์ , สัมบูรณ์
นิยมแบบค้านท์ , ประโยชน์นิยม , 
ปัญหาทางสองแพร่งทางจริยธรรม 
และสรุปปัญหาของทฤษฎี จริย
ศาสตร์ 

6 6  

บทที่ 3 คุณธรรมและจริยธรรมในจ
ริยศาสตร์ตะวันออก 
- จริยธรรมและคุณธรรมใน 
จริยศาสตร์ตะวันออก , ที่มาของ
คุณธรรมและกฎจริยธรรม , หลัก
จริยธรรมและเกณฑ์ตัดสินถูกผิดของ
ศาสนาคริสต์ , หลักจริยธรรมและ
เกณฑ์ตัดสินถูกผิดของศาสนาอิสลาม 
, หลักจริยธรรมและเกณฑ์ตัดสิน
ถูกผิดของพุทธศาสนา , หลัก
จริยธรรมและเกณฑ์ตัดสินถูกผิดของ
ปรัชญาขงจื้อ , เต๋า , และสรุป 
 
 
 
 
 
 

6 6  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

บทที่ 4 ชีวิตที่ดีในทัศนะของ 
จริยศาสตร์ตะวันตก – ตะวันออก  
ความหมายของชีวิตที่ดีใน 
จริยศาสตร์ตะวันตก ได้แก่ สุขนิยม , 
วีรกรรมนิยม – ลัทธิโรแมนติก
ปัญญานิยม วิมุตินิยม ศีลธรรมนิยม
และมนุษยนิยม , ความหมายของ
ชีวิตที่ดีในจริยศาสตร์ตะวันออก 
ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 
พุทธศาสนา ปรัชญาขงจื้อและเต๋า 

6 6  

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการคุณธรรม 
จริยธรรมกับวัดราชาธิวาส 

3 3  

บทที่ 5 จริยธรรมและคุณธรรมใน
พุทธจริยศาสตร์ 
ธรรมชาติมนุษย์ในทัศนะ 3 ทัศนะ 
- จริยธรรมในธรรมจริยา 
- จริยธรรมกับการสร้างคุณค่าชีวิต 
- มงคลชีวิตกับการเสริมสร้าง
จริยธรรมสรุป 

6 6  

บทที่ 6 การบูรณาการหลัก 
จริยศาสตร์เพื่อสังคมที่ดี 
จริยธรรมภาคสาธารณะ หลักสิทธิ 
หลักหน้าที่ หลักเสรีภาค หลักการ
เสมอภาค หลักยุติธรรม 

6 6  

สิทธิทางศีลธรรมตามหลักจริยศาสตร์ 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
การพัฒนาจิตสาธารณะ จริยธรรม
ตามบทบาทหน้าที่ทางสังคม
จริยธรรมของผู้ปกครอง 

6 6  

รวม 45 45  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้าม)ี 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
โดยเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบ
ต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อเพ่ือนใน
กลุ่ม 
2. ให้ท าโครงงานกรณีศึกษาหรือ
รายงานกลุ่ม เพื่อพิจารณาความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
เมื่อได้รับมอบหมายงาน และความ
ตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
3.  เน้นให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนาระบบ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เข้าใจและ
เห็นใจผู้อ่ืน สามารถท างานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และรู้จักแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง 
4. เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้รา
ใจเกี่ยวกับจรรณยาบรรณในวิชาชีพ
ของตนเพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต 
พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีจิตส านึก
สาธารณะ 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความรู้ 1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ 
และความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา
โดยยึดหลักทฤษฎีด้านจริยศาสตร์ 
2. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ 
โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน ด้วยการจัดให้มีการตอบ
ค าถามท้ายบทเรียนหรือท ากิจกรรม
หน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้อง 
3. มีการแบ่งกลุ่มในการท ารายงาน 
การน าเสนอรายงาน และการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเน้นถึง
ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมใน
การท างาน 
4. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองในระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีด้านจริยศาสตร์
และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ 
โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วย
การจัดให้มีการตอบค าถามท้าย
บทเรียนหรือออกมาท ากิจกรรมหน้า
ชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

2. การสอนโดยใช้กรณีศึกษาโดยยึด
ทฤษฎีด้านจริยศาสตร์ในบริบทที่
หลากหลาย เช่น ศึกษาปัญหา
จริยธรรมกับชีวิต การเป็นคนดีกับ
การกระท าท่ีดี ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สุข
สบายอย่างไร มงคลชีวิตกับการ
เสริมสร้างจริยธรรม เพ่ือฝึก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ และ
ให้น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาท า
รายงานที่ก าหนดโดยใช้ความรู้ที่ได้
เรียนมา และน าเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายกลุ่ม เช่น ให้
วิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมในสังคม 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายให้ท าโครงงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษา
ทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อ
ดูความสามารถในการท างานเป็นทีม 
กล้าที่จะแสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
รวมถึงความสามารถในการปรับตัว
ในวิชาชีพของตนเอง 
2. มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าหรือ
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
ชุมชน ท าให้นักศึกษารู้จักแก้ไข
ปัญหาของทีมงานในการท างานเป็น
ทีม ส่งเสริมความมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. นักศึกษาบางส่วนมิได้ลง
สัมภาษณ์จริงแต่เขียนขึ้นมา
ส่งแบบลวก ๆ และลอกพ่ือน
มา (R1) 
2. นักศึกษาในกลุ่มมาก
เกินไปจะเกิดความเหลื่อมล้ า
ในความรับผิดชอบ ควร
ปรับปรุงให้แต่ละกลุ่มมี
จ านวนพอสมควร (R1) 
3. ควรมีการบันทึก การแบ่ง
งานความรับผิดชอบของแต่
ล ะ ก ลุ่ ม  ห น้ า ที่ ค ว า ม
รับผิดชอบ ของคนในกลุ่มว่า
รับผิดชอบส่วนใดบ้าง (R1) 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

3. การบรรยายการทดลองปฏิบัติ
และศึกษาโดยให้นักศึกษาท างาน
เป็นกลุ่มหรือทีมจะท าให้นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมากขึ้น 
และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
4. มอบหมายงานให้ผู้เรียนท างาน
เป็นกลุ่มจัดกิจกรรมวิเคราะห์
กรณีศึกษา เรื่อง ปัญหาสังคมกับ
การด าเนินชีวิต และการแก้ไขปัญหา
โดยน าหลักจริยศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจาก Website สื่อการ
สอน e-learning และการท า
รายงานโดยมีสถิติอ้างอิง จาก
แหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
2. ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอ
รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์
จากเอกสารต่าง ๆ 
3. ให้นักศึกษาศึกษาค าศัพท์ต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวกับจริยศาสตร์และศัพท์ต่างๆ 
ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาความรู้ในการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและในอนาคต 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
หลักสูตรได้ก าหนดวิธีการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง และรู้จักการแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน ฝึกให้ท ากรณีศึกษาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเรียนรู้ให้มากขึ้นมี
การท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และจัดให้มีสื่อการสอนที่กระชับและเข้าใจง่าย เพ่ือ
ประหยัดเวลาในการสอนในครั้งนี้คือ ผู้เรียนไม่ตระหนักใส่ใจรับผิดชอบในการส่งงานตามที่ผู้สอนได้
มอบหมาย ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเนื่องมาจากการขาดจิตส านึกท่ีดี 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จ านวน (คน) 
E1 37 
F1 41 
รวม 93 

 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 

ตอนเรียน จ านวน (คน) 
E1 37 
F1 41 
รวม 93 

 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จ านวน (คน) 
E1 0 
F1 0 
รวม 0 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 

ตอนเรียน E1 ตอนเรียน F1 รวม 
จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 
(คน) (คน) (คน) 

A 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
B+ 3 8.12 4 9.76 7 17.88 
B 5 13.51 5 12.19 10 25.7 

C+ 10 27.03 10 24.39 20 51.42 
C 10 27.03 12 29.27 22 56.3 

D+ 5 13.51 5 12.19 10 25.7 
D 2 5.40 2 4.87 4 10.27 
F 0 0.00 0 0.00 0 0 

ไม่สมบูรณ์ (I) 2 5.40 3 7.32 5 12.72 
ขาดสอบ(M(I*)) 0 0.00 0 0.00 0 0 

ผ่าน (P,S) 0 0.00 0 0.00 0 0 
ไม่ผ่าน (U) 0 0.00 0 0.00 0 0 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 0 0.00 0 0 

รวม 37 100.00 41 100.00 78 100.00 

 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

1. ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน 
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
เวลาที่ใช้ในการสอนค่อนข้างน้อยมีเวลาจ ากัดท าให้
ก าหนดเวลาประเมินไม่ค่อยแน่นอน 

ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ค่อยมีความพร้อมในการเข้า
รับการประเมิน 

          
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ข้อสอบอัตนัยค่อนข้างยาก เนื่องจากเสียเวลาใน
การออกค าตอบที่เป็นตัวเลือกหลายตัว 

ความคลาดเคลื่อนจากการเดาของนักศึกษา 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
พิจารณาข้อสอบกับการวัดและประเมินผล
รายวิชาและเปรียบเทียบกับทุกตอนเรียน 

สามารถลดการเบี่ยงเบนได้บ้าง 

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

- ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ ผู้สอนต้องจัดหามาเอง 
- ไม่มีอินเตอร์เน็ตในห้องเรียน 

- ยากล าบากในการสั่งให้นักศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมและน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
นกัศึกษาได้รับหนังสือช้า นักศึกษาไม่มีหนังสือประกอบการเรียนและที่ส าคัญ

ต้องเปลืองเงินถ่ายเอกสาร 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- นักศึกษาส่วนใหญ่จะประเมินด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ถ้าชอบอาจารย์ท่านใดก็จะประเมิน
ให้ดี แต่ถ้าไม่ชอบอาจารย์ท่านใดก็จะประเมินให้ไม่ดี 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

- นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ประเมินด้วยเหตุผล 
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 - เรียกประชุมคณาจารย์ที่สอนในรายวิชาเดียวกัน มาร่วมแสดงความคิดเห็น 
   2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 

- อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในการศึกษาทฤษฎีด้านจริยศาสตร์มากขึ้น และแนวทางในการ
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

ปรับปรุงวิธีการสอน และควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนจะได้
มีประสิทธิภาพ 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

- เพ่ิม/ตัด เนื้อหาเพ่ือความเหมาะสม 
- ให้ความส าคัญด้านการปฏิบัติจริงรวมทั้งทฤษฎี 

- ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ และ
สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ 

 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

-   ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากข้ึน จัดอภิปรายกลุ่มย่อยกระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน และเชิญวิทยากรภายนอกมาน าเสนอ ประชุมกับอาจารย์ในหลักสูตรถึงแนวทางในการ
พัฒนา 

 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
เชิญอาจารย์พิเศษ หรือ 
ผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีทางด้านจริย
ศาสตร์มาให้ความรู้ใหม่ ๆ พร้อม
ทั้ง 
1.  ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
องค์ความรู้ 
2. ศึกษาความเป็นไปของสภาวะ
แวดล้อมและสังคมโลก 
3. ศึกษาความต้องการของผู้เรียน 

สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างสอน 
 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

 
 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
     - จัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษานอกสถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพ่ือให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยในสังคมโลก ท าให้สามารถปรับตัวเข้าสถานการณ์ได้ และจัดให้มีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในสภาพพร้อมใช้งานจริง 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:.........รองศาสตราจารย์ดร.สรรเสริญ อินทรรัตน์............. ............................ 
  
           ลงชื่อ.................................................................วันที่รายงาน............................................................ 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:........ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์.................................... 
  
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน...... 23 ธันวาคม 2559........................... 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.5) 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2559 

 
 

รหัสวิชา 2500107 ชื่อรายวิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

ตอนเรียน E1 

นักศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

อาจารย์มนสินี  สุขมาก 

 

 

 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

ดร.เอกชัย  พุมดวง 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ





มคอ. 5 

1 
 

สารบัญ 
 
หมวด           หน้า 

 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป         3  

1. รหัสและชื่อรายวิชา        
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)      
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)   
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา     
5. สถานที่เรียน         

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    4 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน     
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน       
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน    
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     1 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     12 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน       
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)      
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)      
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)      
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา   
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา      

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ     14 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก   
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร       

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        14 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)     
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน       

 
 
 



2 
 

 2 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 6 แผนการปรับปรุง         15 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ     
      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา      
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป    
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 5 

3 
 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ                                   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

2500107 
 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไม่มี 
 
3. อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชารายวิชา ดร.เอกชัย  พุมดวง   
อาจารย์ผู้สอน    ดร.อุบลรัตน์  ชาติละออง ตอนเรียน I1  
 อาจารย์มนสินี สุขมาก  

 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2559 
 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 4 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

- ชี้แจง และอธิบายเกี่ยวกับ
ภาพรวมด้านเนื้อหาและเกณฑ์
การประเมินผลต่างๆ 
- ศึกษาบทที่ 1 สิ่งแวดล้อม และ
มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
2. คุณสมบัติเฉพาะตัว 
3. ประเภทของสิ่งแวดล้อม 

3 3  

สิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ระบบสิ่งแวดล้อม 
2.มนุษย์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม : 
สาเหตุและการสร้างความยั่งยืน 

3 3  

มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม  
และการร่วมมือกันในสังคมโลก 

3 3  

ระบบนิเวศ 
1. ความหมายของระบบนิเวศ  
2. องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
3. หน้าที่ในระบบนิเวศ 
4. ประเภทของระบบนิเวศ 

3 3  



มคอ. 5 

5 
 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

ระบบนิเวศ   
1. ภาวะสมดุลในระบบนิเวศ 
2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ 
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ
กับความม่ันคงของมนุษย์ 

3 3  

ทรัพยากรน้ า 
1. ประเภทของแหล่งน้ า 
2. ประโยชน์ของน้ า 
3. ปัญหาทรัพยากรน้ า 
4. มลพิษทางน้ า 
5. การจัดการทรัพยากรน้ าอย่าง
ยั่งยืน 
6. กรณีศึกษาการจัดการ 
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 

3 3  

ทรัพยากรธรณี 
1.  โครงสร้างและส่วนประกอบ
ของโลก 
2. หินและวัฏจักรหินบนเปลือก
โลก 
3. การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือก
โลก 
4. ลักษณะภูมิประเทศท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
5. ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 

3 3  

ทรัพยากรธรณี 
1. ทรัพยากรดิน และการใช้ที่ดิน 
2. มลพิษทางดิน 
3. ทรัพยากรแร่ธาตุ 
4. ทรัพยากรพลังงานและพลังงาน
ทดแทน 

3 3  
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 6 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

ทรัพยากรอากาศ 
1. โครงสร้างของบรรยากาศ 
2. การเคลื่อนที่ของอากาศ 
3. อิทธิพลของลักษณะ   
   ภูมิอากาศกับการเปลี่ยนแปลง  
   สภาพแวดล้อม 
4. ปัญหามลพิษทางอากาศ 

3 3  

ทรัพยากรอากาศ 
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพ  
    ภูมิอากาศโลก 
2. การจัดการทรัพยากรอากาศ 

3 3  

ความเสี่ยงภัยของมนุษย์จาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
1. ความเสี่ยงภัย และการจัดการ 
2. ความเสี่ยงภัยจากมลพิษทาง 
   อากาศ 
3. ความเสี่ยงภัยจากอาหาร 

3 3  

ความเสี่ยงภัยของมนุษย์จาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
1. ความเสี่ยงภัยจากขยะมูลฝอย 
    และของเสียอันตราย 
2. ความเสี่ยงภัยทางสังคม 

3 3  

ประชากรกับความยั่งยืนของ
ชุมชนเมือง 
1. วิวัฒนาการของมนุษย์    
เทคโนโลยี กับการใช้ทรัพยากร 
2. การเปลี่ยนแปลงภาวะ ประชากร 
3. การก าเนิดชุมชนเมือง 

3 3  

ประชากรกับความยั่งยืนของ
ชุมชนเมือง 
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
2. การจัดการชุมชนเมืองให้น่าอยู่
และยั่งยืน 

3 3  
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หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

1. โครงการส่งเสริมและรักษา 
    คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. ทบทวนเนื้อหาวิชา 

3 3  

รวม 45 45  

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1) ตระหนักถึงคุณค่าของคณุธรรม และจรยิธรรม 
     1.1)  มีจิตส านึก และความตระหนักในปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
     1.2)  มีจิตส านึก ความตระหนัก และความ
รับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
     1.3)  มีความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัยต่อ
ตนเอง และในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
     1.4)  เป็นสมาชิกท่ีดีภายในช้ันเรียน 
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
มีจิตสาธารณะ 
     2.1)  มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมดา้น
สิ่งแวดล้อม 
     2.2)  มีส่วนร่วมในการบ าบัดฟื้นฟู และเฝ้าระวังการ
ท าลายคณุภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
     2.3)  มีส่วนร่วมในการในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งแวดลอ้มในชุมชน 
     2.4)  มีพฤติกรรมในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     2.5)  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน            
3)  มีภาวะผู้น าเอื้อเฟื้อเผื่อแผต่่อผู้อื่น และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
     3.1)   ให้ค าแนะน าแนวปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อชุมชนได ้
     3.2)  แบ่งปันความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้อื่น
ได ้
4) มีความเคารพในสิทธิ และความมีคุณค่าของตนเอง 
และผู้อื่น 
     4.1)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
     4.2)  ให้ความส าคัญกับมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมท่ี
แตกต่างกัน และมีการประนีประนอม 
     4.3)  มั่นใจในการมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็นใน
ประเด็นสิ่งแวดล้อม 

  นักศึกษาบางคนขาดความ
รับผิดชอบ 

- ส่งงานไม่ตรงเวลา  
- หลับในเวลาเรียน  

 
ข้อเสนอแนะ 
     ให้ท ากิจกรรมในห้อง
มากกว่าการท างานส่ง 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความรู้ 1) มีความรู้ความเข้ าใจในศาสตร์ที่ เป็น
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  

   1.1)  มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบบสิ่งแวดล้อม 

   1.2)  มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใจ พื้ น ฐ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
     1.3)  มีความรู้ความเข้าใจในปัญหา สาเหตุ 
ผลกระทบ และเทคนิควิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

2) สามารถจ าแนก และอธิบายองค์ความรู้ที่
ศึกษา 

    2.1) ส า ม า ร ถ จ า แ น ก  แ ล ะ อ ธิ บ า ย
โครงสร้าง ส่วนประกอบ และปัญหาของสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้ 

3) มีความรู้เกี่ยวข้องกับชุมชน และความ
เป็นไปของชาติและสังคมโลก 

    3.1) มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย ว กั บ
ความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ
มนุษย์ในชีวิตประจ าวัน กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการใช้ทรัพยากร ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
โลก 

    3.2)  มีความรู้ความเข้าใจมาตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกันในสังคมโลกเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ 

    4.1)  มีความรู้ความเข้าใจในการน า
มาตรการทั้งทางด้านเทคโนโลยีและมาตรการทางสังคม 
และเครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมมาใช้พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของชุมชนและตนเองอย่าง
ยั่งยืน 

  นักศึกษาขาดทักษะทางด้าน
พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท า
ให้ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
สาเหตุ วิธีการจัดการได ้

 
ข้อเสนอแนะ 

- ใหน้ักศึกษาค้นคว้า
หาปัญหาที่เกดิจาก
สิ่งแวดล้อม  และให้
กรณีศึกษาเพื่อ
วิเคราะหม์ากขึ้น 

 

ทักษะทางปัญญา 1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
  1.1)  สามารถพิจารณาสาเหตุ และ
ผลกระทบต่อเนื่อง จากปัญหาสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น 
  1.2)  สามารถรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยบรูณาการจดัท าเป็น  โครงการ ฯ 
ได ้
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

          2)  สามารถค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูตา่ง 
ๆ ได้เป็นอย่างด ี
   2.1)  สามารถวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมได้ 
              2.2)  ทราบถึงแหล่งขอ้มูลในการศึกษา
ค้นคว้า และแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
        3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะของ
ตนเองในการด าเนินชีวิตได้ 
             3.1)  ให้นักศึกษามีความสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ รู้จักการควบคุมและป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า 
  3.2)  นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมในการด ารงชีวิตได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 
  3.3)  นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
  3.4)  สามารถน าความรูไ้ปประยกุต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได ้
  3.5)  สามารถจัดการชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เมืองให้น่าอยู่ และยั่งยืน 
        4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
            4.1)  นักศึกษาเกิดความคิดรเิริ่ม และ
ความคิดในสิ่งใหม่ แนวทางใหม่เพือ่สร้างสรรค์งาน/
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) มีความสามารถท างานเป็นกลุม่ในฐานะผู้น า และผู้
ตามได้ 
            1.1)  ให้นักศึกษามีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม  มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี ความสมัพันธ์กับ
ผู้คนรอบข้างสามารถท างานร่วมกบัชุมชนได ้และอยู่
ร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างปกตสิุข  มีทักษะความเป็นผู้น า 
สามารถบริหารโครงการ ท าให้งานบรรลเุป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ของงานได้ 
2) สามารถริเร่ิมสร้างสรรค์ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
3) มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีสามารถสือ่สารกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   



มคอ. 5 

11 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

               4.1)  นักศึกษาสามารถวางแผนแก้ไขปญัหา
สิ่งแวดล้อม จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ศึกษาค้นคว้า 
               4.2)  นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองจาก
งาน และกิจกรรมที่มอบหมาย 
               4.3)  นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมลู 
ข่าวสาร และประสบการณด์้านสิ่งแวดล้อมกับผู้อื่น เพื่อ
ปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง และสงัคม 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

         1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
   1.1)  สามารถสืบค้นข้อมลูสิ่งแวดล้อมจาก
ฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์ได ้
   1.2)  สามารถท าสื่ออิเลคโทรนิกส์ต่าง ๆ 
ประกอบการน าเสนอรายงานโครงการ ฯ และผลงาน
ต่าง ๆ ได ้
         2) สามารถสืบค้นข้อมลู วิเคราะห์เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

   2.1)  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

   2.2)  สามารถวิเคราะห์สถิติข้อมูลทาง
สิ่งแวดล้อมได้ 

   2.3)  สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อประยุกต์
แก้ปัญหาในการท างาน 
         3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอด และ
แลกเปลีย่นความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
               3.1)  สามารถใช้ภาษาเชิงวิชาการได้ด ี
               3.2)  สามารถใช้ศัพท์เฉพาะด้าน
สิ่งแวดล้อมได ้
         4) สามารถน าเสนอ และสือ่สารโดยใช้
สารสนเทศทางคณติศาสตรห์รือการแสดงสถิตไิด้ 
         5) สามารถเลือกใชข้้อมลู และสารสนเทศเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต และแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

  5.1)  สามารถด ารงชีวิต และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีประสบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมได้ 
    5.2) สามารถน าค าแนะน า ที่ถูกต้อง
เหมาะสมจากบุคคลตัวอย่าง ผู้มีประสบการณ์ องค์กร 
หรือหน่วยงาน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได ้   
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4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
1. ผู้สอนต้องหากรณีศึกษาให้นักศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือให้นักศึกษาเห็นภาพชัดเจน  และสนใจใน

บทเรียน 
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติมากข้ึนเพ่ือให้มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ และบริหารจัดการงาน

เวลา 
 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
E1 44 

 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
E1 41 

 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
E1 - 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

A - - 
B+ - - 
B 13 31.71 

C+ 13 31.71 
C 12 29.27 

D+ 0 0 
D 0 0 
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ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

F - - 
ไม่สมบูรณ์ (I) - - 

ขาดสอบ(M(I*)) 3 7.31 
ผ่าน (P,S) - - 
ไม่ผ่าน (U) - - 

ยกเลิกรายวิชา(W) - - 
รวม 41 100.00 

*ระบบ iregis ไม่สามารถบันทึกข้อมูลนักศกึษา 3 คนได้เนื่องจากนักศกึษาแจ้งว่าลาออกแล้วรายชื่อดังนี้ (ท าให้คิด
คะแนนตามระบบได้ 41 คน) 

 049 นส.ณัชชา  ทองพุ่ม              
           050 นส. เจนจิรา  จ าเริญวัฒนา     
           056 นส. ณัฐวดี  นาคเนียม           
 

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
5.1 นักศึกษาบางคนขาดความรับผิดชอบไม่ส่งงานตามก าหนดเวลา 
5.2 นักศึกษาบางคนไม่ช่วยเพื่อนในการน าเสนองาน 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- -- 

          
   6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในห้องเรียน  
 
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา 
สามารถตอบค าถามระหว่างเรียนได้ 
- ผลงานของนักศึกษาที่ตรวจมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง 
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

ห้องเรียนไม่มีสายต่อแบบ HDMI  คอมพิวเตอร์นักศึกษาไม่สามารถต่อกับ Projector  

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 

 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

- 
 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 2.1.1 นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความรับผิดชอบ ไม่ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.1.2 นักศึกษาบางคนไม่รับผิดชอบงานกลุ่มเท่าท่ีควร 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
 จะต้องมีการระบุเวลาการส่งงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งติดตามงาน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบมากขึ้น 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

- ปรับรายละเอียดเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกันของเนื้อหา 

- จัดเนื้อหาที่ลักษณะใกล้เคียงกันอยู่ในบทเดียวกัน  

 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- ปรับปรุงแผนการสอน 
- จัดท ากรณีตัวอย่างที่
หลากหลาย 
- จัดกิจกรรมให้หลากหลายเพ่ือ 
ดึงดูดใจให้นักศึกษาสนุกกับการ
เรียนการสอน 

จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนการ
เรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 

อาจารย์ผู้สอน 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
ให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างจากกรณีศึกษา และฝึกวิธีการคิด วิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง  

 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  ดร.เอกชัย  พุมดวง 
                                                              
 ลงชื่อ.................................................... .........วันที่รายงาน............................................................. 
 
อาจารย์สอนรายวิชา   ดร.อุบลรัตน์  ชาติละออง                      

       อาจารย์มนสินี  สุขมาก         
                                                     
 ลงชื่อ.............................................................  วันที่รายงาน  22  ธันวาคม  2559 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3601601 
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 

(English for Business) 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

สารบัญ 
 

หมวด   หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป  41 
 1. รหัสและชื่อรายวิชา    

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  
5. สถานที่เรียน  

41 
41 
41 
41 
41 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  41 
 1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

41 
42 
42 
43 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 43 
 1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

43 
43 
43 
44 
44 
44 
44 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 45 
 1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร  
45 
45 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 45 
 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
45 
46 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 46 
 1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา 

ครั้งที่ผ่านมา 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

46 
 

46 
46 
46 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
3601601 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 

English for Business 
3(2-2-5) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไม่มี 
3. อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์กนกวรรณ  รุ่งอดุลพิศาล  
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา    อาจารย์ลลิตา  พูลทรัพย์   ตอนเรียน  I1 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ห้อง 506  
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

แนะน ารายละเอียดของวิชา การเรียนการสอน 
และการประเมินผล 

3 3  

Unit 1 Applying for a Job  3 3  
Unit 2 Work places 3 3  
Unit 3 Business contacts 6 6  
Unit 4 Business correspondence 6 6  
Mid-Term Examination 3 3  
Unit 5 Business trip 3 3  
Unit 6 Business presentation 6 6  
Unit 6 Business presentation 6 6  
Unit 8 Meetings 3 3  
Final Examination 3 3  

รวม 45 45  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุ 
ตามแผน (ถ้าม)ี 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช ้
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 

1. ช้ีแจงเรื่องกฎระเบยีบของการเข้าเรียน การส่งงานให้
นักศึกษารับทราบและเข้าใจก่อนการจัดการเรยีนการสอน 

2. บูรณาการคณุธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชา ขณะ
จัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกเข้าไปในเรื่องของ
ความรับผิดชอบต่อการส่งงาน วินัย จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตยต์่อตนเองและเพื่อนในกลุม่ 

 
 
 

 

  

ความรู้ 
 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรรยาย (Lecture) ใน
ลักษณะการบูรณาการ (Integrative Learning) โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงสื่อทาง Social 
Media เช่น facebook ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน เปน็การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรยีนแบบมสี่วนร่วม (Active Learning) ผ่านกิจกรรม
การน าเสนอกลุ่มหนา้ช้ันเรียนที่เกีย่วข้องกับสาระการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เป็นรายบุคคล 
(Individual Study) ผ่านกิจกรรมงานเดี่ยว  

 
 

 นักศึกษาท่ีมีความ
ตั้งใจและมีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษท่ีดี จะ
เรียนรู้และเข้าใจ
บทเรียนได้ดีกว่า 
แนวทางแก้ไข มีการ
ตรวจผลงานท่ี
มอบหมายให้และ
อธิบายข้อผิดพลาด 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. มอบหมายงานให้ผูเ้รียนวเิคราะหแ์ละสังเคราะห์เหตุการณ์
ทางธุรกิจผ่านข่าวหรือบทความภาษาอังกฤษ ซึ่งหามาจาก
หนังสือพิมพ์ออนไลน์  

2. การจัดกิจกรรมและโครงงานท่ีเนน้พัฒนาทักษะภาษาทั้งสี่
ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

3. มอบหมายใหผู้้เรยีนน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน โดยให้
ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพือ่น าเสนอแนวคิดของ
กลุ่ม แล้วอภิปรายร่วมกันในช้ันเรยีนหลังการน าเสนอ 

 
 
 
 
 
 

  

ทักษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายงานกลุม่ให้ผูเ้รียนน าเสนอหน้าช้ันเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

2. มอบหมายงานให้ผูเ้รียนทัง้งานของตนเองและงานกลุม่ 
เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย โดยก าหนดวันและเวลาในการส่งงานให้
ชัดเจน 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช ้
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร 
และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมลูทาง
สถิติและสารสนเทศโดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูล 

2. ก าหนดให้นักศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในการ
น าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษหน้าช้ันเรียน เช่น การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในการน าเสนอ (Microsoft 
Powerpoint) การถ่ายคลิปวดีิโอแล้วน ามาใส่ในโปรแกรม
น าเสนอ 

3. ก าหนดให้ผู้เรียนส่งงานในรูปแบบไฟล์ข้อมลูผ่านสื่อ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน อีกท้ังผู้เรียนส่วนมากขาดทักษะทาง
ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษส่งผลให้ขาด
ความสนใจในเนื้อหาวิชา ผู้สอนจึงต้องมีเทคนิคที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น  
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
I1 37 

 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
I1 37 

     
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
I1 0 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน I1 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
A 0 0.00 
B+ 0 0.00 
B 0 0.00 

C+ 4 10.81 
C 13 35.14 

D+ 6 16.22 
D 12 32.43 
F 0 0.00 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 0.00 
ขาดสอบ(M(I*)) 2 5.40 

ผ่าน (P,S) 0 0.00 
ไม่ผ่าน (U) 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 
รวม 37 100.00 

 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
      6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อยกว่า
ที่ก าหนดไว ้

เนื่องจากมีการน าเสนอ และอภิปรายกลุม่ ที่อาจ
ควบคุมเวลาไดย้ากขึ้นอยู่กับประเด็นที่อภิปราย
ร่วมกัน 

        
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
สัดส่วนของการประเมิน ไม่ม ี

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
1. ให้นักศึกษาท างานเดี่ยวในแต่ละครั้งของการ

เรียนการสอน 
 
 

1. นักศึกษาสามารถท างานท่ีได้มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้องในสัดส่วนร้อยละ 90 เพราะมีความ
เข้าใจเนื้อหาหลังการเรยีนการสอน ส่วนร้อยละ 
10 มีปัญหาเรื่องการเขียนภาษาองักฤษ 
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2. การน าเสนอผลงาน 
 

 
3. การวัดประเมินผลโดยการสอบ 

2. ค่อนข้างพอใจ เพราะนักศึกษาเข้าใจเนื้อหาและ
สามารถน าเสนอและแสดงบทบาทสมมุตไิดเ้ป็น
ที่น่าพอใจ 

3. ผลการประเมินในส่วนของการสอบกลางภาคที่
ผ่านการทดสอบแล้วอยูเ่กณฑ์ด ี

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ผู้เรยีนไดร้ับหนังสือเรียนค่อนข้างช้า  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
เนื้อหาท่ีก าหนดจากส่วนกลางและการท าแบบฝึกหัดใน
หนังสือเป็นไปด้วยความล่าช้า 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
- - 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
        นักศึกษามีความเห็นว่า เนื้อหาในรายวิชามีความยาก และไม่เข้าใจเนื้อหานั้นๆ บางส่วนเห็นว่า     
มีประโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และผู้สอนมีความตั้งใจ เตรียมสอนมาล่วงหน้า และสามารถ
อธิบายให้ผู้เรียนได้เข้าใจเป็นอย่างดี 

 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

เนื่องจากนักศึกษาบางคนไม่สนใจในขณะที่อธิบายเนื้อหาแต่ละสัปดาห์จึงอาจไม่เข้าใจและติดตาม
ไม่ทัน ดังนั้น ผู้สอนได้อธิบายย้ าเพ่ือแก้ปัญหา โดยการอธิบายเนื้อหานั้นซ้ าๆอย่างละเอียด พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างท่ีสามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจน และให้เวลานอกเหนือตารางแก่นักศึกษาให้มากขึ้น 
 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

- - 
 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
    - 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- - - 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
 - 
 
 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา:   อาจารย์กนกวรรณ  รุ่งอดุลพิศาล    .      
                                                              
 ลงชื่อ........อาจารย์กนกวรรณ  รุ่งอดุลพิศาล    ....วันที่รายงาน         20  ธันวาคม  2559           
.     
อาจารย์สอนรายวิชา:       อาจารย์ลลิตา  พูลทรัพย์    .                                                                   
 
 ลงชื่อ........... อาจารย์ลลิตา  พูลทรัพย์    ...........วันที่รายงาน         20  ธันวาคม  2559           
. 



 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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3661101 
 องค์การและการจัดการ  

 (Organization and Management) 
 



มคอ. 5 

3661101  องค์การและการจัดการ (Organization and Management)  3(3-0-6) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ  

สารบัญ 
หมวด   หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป  1 
 1. รหัสและชื่อรายวิชา    

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  
5. สถานที่เรียน  

1 
1 
1 
1 
1 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  1 
 1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

1 
6 
6 
9 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 9 
 1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 11 
 1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร  
11 
11 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 11 
 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
11 
11 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 12 
 1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา 

ครั้งที่ผ่านมา 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

12 
 

12 
12 
12 
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การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

 3661101 องค์การและการจัดการ  (Organization and Management) 3(3-0-6) 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
3. อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อ.นารถอนงค์  กองสารศรี  
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา    (1)  ผศ.นลินรัตน์  พิพัฒน์รังสรรค์ 

(2)  อ.พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล 
(3)  ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน 
(4)  อ.พรพิมล ลอแท  
(5)  ดร.สวิภา ผลัญชัย 
(6)  ว่าที่ ร.ต.วราธร อภิรัตน์ 
(7)  อ.อุมาภรณ์ เพชรรัตน์ 
(8)  อ.จริยะดา จันทรังษี  
(9)  อ.ภคพร กระจาดทอง 
(10) ผ.ศ.สุภาภรณ์ สมไพบูลย์ 
(11) อ.ชาริณี ใจเอื้อ  

ตอนเรียน K1, L1   

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 32505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
องค์การ 
- ความเป็นมาขององค์การ 
- ความหมายขององค์การ 

3 3 - 
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หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

- องค์ประกอบขององค์การ 
- วัตถุประสงค์ขององค์การ 
- ความส าคัญของการจัดองค์การ 
- ประเภทขององค์การ 
บทที่ 2 แนวความคิดพื้นฐานด้าน
การจัดการ 
- ความหมายของการจัดการ 
- แนวความคิดทางการจัดการ 
- หน้าที่ของการจัดการ 
- อ านาจและขอบเขตของการจัดการ 
- ระดับชั้นของการจัดการ 
- ทักษะในการบริหาร 

3 3 - 

บทที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีองค์การ 
- แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ 
- แนวคิดทางการจัดการ 
  ในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก 
- แนวคิดทางการจัดการ 
  เชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
- แนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่ 
- แนวคิดทางการจัดการยุค  
  โลกาภิวัฒน ์
- แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ  
  ของ Peter F. Drucker 

3 3 - 

บทที่ 4 การวางแผน  
- ความหมายของการวางแผน 
- ประเภทของแผนงาน 
- ล าดับขั้นตอนของการวางแผน 
- กระบวนการในการวางแผน 
- ประโยชน์ของการวางแผน 
- ข้อควรระวังของการวางแผน 

3 3 - 

บทที่ 5 การจัดองค์การ 
- ความหมายของการจัดองค์การ 
- ความส าคัญของการจัดองค์การ 
- หลักการจัดองค์การ 
- โครงสร้างองค์การ 

3 3 - 
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หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

- การออกแบบองค์การ 
- สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการจัดองค์การ 
- ขั้นตอนของการจัดองค์การ 
บทที่ 6 การจัดบุคคลเข้าท างาน 
- ความหมายของการจัดการ    
  ทรัพยากรมนุษย์ 
- ความส าคัญของการจัดการ 
  ทรัพยากรมนุษย์ 
- กระบวนการวางแผนทรัพยากร 
  มนุษย ์
- กลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากร 
  มนุษย ์
- วิธีการด าเนินการสรรหาบุคลากร 
- แนวคิดพ้ืนฐานในการคัดเลือก 
- ล าดับขั้นตอนในการคัดเลือก 
- วิธีการคัดเลือกเพ่ือเข้าท างาน 

3 3 - 

บทที่ 7 การพัฒนาบุคคลและการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
- การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม 
- ความหมายของการประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงาน 
- วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
  การปฏิบัติงาน 
- ประโยชน์ของการประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงาน 
- หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- หลักการธ ารงรักษาพนักงาน 
- ความส าคัญของการธ ารงรักษา 
- หลักในการก าหนดอัตราค่าจ้าง 
  และเงินเดือน 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

บทที่ 8 การควบคุมองค์การ 
- ความหมายและความส าคัญของ   
  การควบคุม 
- ประโยชน์ของการควบคุม 
- ขั้นตอนในกระบวนการควบคุม 

3 3 - 
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หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

- ประเภทของการควบคุม 
- เทคนิคการควบคุม 
บทที่ 9 เทคนิคและเครื่องมือ
ทางการจัดการ 
- ความหมายของเครื่องมือทางการ  
  จัดการ 
- บาลานซ์สกอร์การ์ด (Balance   
  Scorecard) 
- เบนซ์มาร์กก้ิง (Benchmarking) 
- การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
  (Customer Relationship  
  Management) 
- การรื้อปรับระบบ                            
  (Re-engineering) 
- การจัดการความรู้ (Knowledge  
  Management) 
- การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic  
  Management) 

3 3 - 

บทที่ 10 การอ านวยการ 
- ความหมายของการอ านวยการ 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
- ความหมายของการจูงใจ 
- ความส าคัญของการจูงใจ 
- กระบวนการจูงใจ 
- แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการจูง 
  ใจ 

3 3 - 

บทที่ 11 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางการจัดการ 
- แนวคิดการบริหารเพื่อการ 
  เปลี่ยนแปลง 
- วิธีการสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์การ 
- ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร 
- ผลิตภาพของแรงงานที่ใช้ความรู้ 
  ความสามารถในการท างาน 

3 3 - 
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หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

- การบริหารตนเอง 
บทที่ 12 ภาวะผู้น าและการ
ตัดสินใจ 
- ความหมายของภาวะผู้น า 
- ทฤษฎีภาวะผู้น า 
- รูปแบบและประเภทของผู้น า 
- คุณสมบัติของผู้น า ผู้บริหารที่ดี 
- มนุษยสัมพันธ์กับความเป็นผู้น า 
- กระบวนการตัดสินใจ 
- ประเภทปัญหาและรูปแบบการ 
  ตัดสินใจ 

3 3 - 

บทที่ 13 การติดต่อสื่อสาร 
- ความหมายของการติดต่อสื่อสาร 
- ความส าคัญของการติดต่อสื่อสาร 
- วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสาร 
- กระบวนการติดต่อสื่อสารใน    
  องค์การ 
- ประโยชน์ของการประสานงานใน 
  องค์การ 
- อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร 

3 3 - 

บทที่ 14 การท างานเป็นทีม 
- ความหมายของการท างานเป็นทีม 
- สาเหตุของการมารวมกันเป็นทีม 
- ลักษณะของทีม 
- ประเภทของทีม 
- กลยุทธ์ในการสร้างทีม 
- หลักเกณฑ์การประเมิน 
- การพัฒนาและบริหารทีมให้มี 
  ประสิทธิผล 

3 3 - 

บทที่ 15 จริยธรรมกับองค์การ 
- แนวคิดด้านจริยธรรม 
- คุณค่าแห่งจริยธรรมทางธุรกิจ 
- การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ 
- กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความ     
  คาดหวัง 

3 3 - 
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หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

- บทบาทของธุรกิจกับความ  
  รับผิดชอบต่อสังคม 
- บทบาทของธุรกิจในการอนุรักษ์ 
  สิ่งแวดล้อม 
- จริยธรรมของนักธุรกิจ 
- การพัฒนาจริยธรรมในองค์การ 
- การจูงใจด้านจริยธรรมของบุคคล 
  ในองค์การ 

รวม 45 45 - 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม 
ตามแผน (ถ้าม)ี 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่อง
ของความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อเพ่ือนในกลุ่ม  
(2) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการท างาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานและองค์กรอ่ืน ๆ รู้จักพัฒนา
ระบบการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืน 
สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ หัดเป็นคน มี
เหตุมีผล มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง 
(3) ให้ท าโครงงาน กรณีศึกษาหรือรายงานกลุ่ม เพ่ือ
พิจารณาความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่อ
ได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน 
(4) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรณ
ยาบรรณในวิชาชีพของตน เพ่ือให้มีคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักศึกษาบางคนไม่
ส่งงานตาม
ก าหนดเวลา 
เนื่องจากขาดความ
รับผิดชอบและ
ความกระตือรือร้น
ในการท างาน 
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ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นบุคคลตัวอย่าง
ที่ดีในองค์กรนั้น ๆ           

ความรู้ (1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎีและเนื้อหา
ที่ส าคัญด้านองค์การและการจัดการ โดยใช้วิธีการ
บรรยาย อภิปราย และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 
(2) บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการจัดให้มีการ
ตอบค าถามท้ายบทเรียนหรือท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน
ที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
(3) มีการแบ่งกลุ่มในการท ารายงาน การน าเสนอ
รายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเน้นถึง
ความสามัคคี และการมี ส่ วนร่ วม  รวมถึ งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
(4) ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระบบ
สาระสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้างของ
องค์การธุรกิจและหน้าที่ต่าง ๆ ทางด้านการบริหาร
จัดการองค์การ เข้าใจถึงวิธีการวางแผน การจัด
องค์การ การจัดคนเข้าท างาน การจูงใจคนเข้าท างาน 
การติดต่อสื่อสารและการควบคุม  รวมถึงเทคนิคและ
เครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ 

 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 ยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ร่วมสมัย 
อภิปรายถึง ผลดี
ผลเสียที่จะเกิดข้ึน
ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

ทักษะทาง
ปัญญา 

(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศและห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ
จัดท ารายงานตามที่ก าหนด เพ่ือน าเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายกลุ่ม 
(2) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านองค์การและการ
จัดการในบริบทที่หลากหลาย เช่น การวางแผน การ
จัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การจูงใจคนเข้า
ท างาน การติดต่อสื่อสารและการควบคุม  รวมถึง
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ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

เทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการ
จัดการ เพ่ือฝึกวิเคราะห์และรู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
โดยให้ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น  
(3) บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบ
ค าถามระหว่างเรียน หรือตอบค าถามท้ายบทเรียน
หรือออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ โดยสร้างสถานการณ์จ าลองเสมือน
จริง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเข้าถึงสถานการณ์จริง 

 
 
 
  
  

 
 

ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

(1) มอบหมายงาน/กิจกรรม/รายงาน (เป็นกลุ่ม) โดย
เน้นความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน 
เพ่ือดูความสามารถในการท างานเป็นทีม กล้าที่จะ
แสดงภาวะผู้น า ผู้ตาม และสมาชิกกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึงความสามารถใน
การปรับตัวในวิชาชีพของตนเอง 
(2) การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจาก
กรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มหรือทีม 
จะท าให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมาก
ขึ้น รู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความ
รับผิดชอบ มีการแสดงความคิดริเริ่มและความเห็น
ต่างอย่างสร้างสรรค ์ท าให้รู้จักแก้ไขปัญหาของ
ทีมงาน  
(3) มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าหรือเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชน 
เพ่ือเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ท าให้นักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาของทีมงานในการ
ท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบในในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
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ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

การสื่อสาร 
และ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก 
Website สื่ อ ก า ร สอน  e-learning แล ะกา รท า
รายงานโดยมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 
(2) ให้นักศึกษาศึกษาค าศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชา
องค์การและการจัดการและศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาความรู้ ในการ
น าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวันและในอนาคต 
(3) ยกตัวอย่างจาก Website ใน Youtube เพ่ือให้
เห็นภาพจริงในรูปแบบการพูด การฟัง และการเขียน
ที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็น
ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ 
(4) ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอรายงานที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เ พ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
จากเว็บไซต์และจากเอกสารต่าง  ๆ และใช้เป็น
ช่องทางในการสื่อสารกับครูผู้สอนและเพ่ือน ๆ ใน
ห้อง  

 
 
 

  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
  

 
 
 

 สอดแทรกเกมส์หรือ
กิจกรรมที่ต้องใช้
ทักษะในการคิด
วิเคราะห์ 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
1. นักศึกษาควรศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา ที่นอกเหนือจากต าราเรียน 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต 

 
หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
ตอนเรียน K1 จ านวน 13 คน  
ตอนเรียน L1 จ านวน 43 คน     

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
    (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 

ตอนเรียน K1 จ านวน 13 คน  
ตอนเรียน L1 จ านวน 43 คน     

3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 
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    - 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน K1 ตอนเรียน L1 รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

A - - - - - - 
B+ - - - - - - 
B - - - - - - 

C+ 5 38.46 11 25.58 16 28.57 
C 8 61.54 27 62.79 35 62.50 

D+ - - - - - - 
D - - - - - - 
F - - - - - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) - - 2 4.65 2 3.57 
ขาดสอบ (M(I*)) - - 3 6.98 3 5.36 

ผ่าน (P,S) - - - - - - 
ไม่ผ่าน (U) - - - - - - 

ยกเลิกรายวิชา (W) - - - - - - 
รวม 13 100 43 100 56 100 

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
- ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
      6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- เวลาที่ใช้ในการสอนค่อนข้างมีเวลาจ ากัด ท าให้
ก าหนดเวลาประเมินไม่ค่อยแน่นอน  

- ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ค่อยมีความพร้อมในการ
เข้ารับการประเมิน 

      6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- ข้อสอบอัตนัยค่อนข้างยาก เนื่องจากโจทย์ที่เป็น
ตัวเลือกมี 5 ตัวเลือก และมีความใกล้เคียงกับข้อที่ถูก 
จึงเกิดการสับสน 

- ความคลาดเคลื่อนจากการเดาของนักศึกษา  

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- พิจารณาข้อสอบกับการวัดและประเมินผลรายวิชา
และเปรียบเทียบกับทุกตอนเรียน 

- สามารถลดความเบี่ยงเบนได้บ้าง 
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หมวดที ่4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

- ห้องเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการสอน  ผู้สอน
ต้องจัดเตรียมมาเอง  
- ไม่มีอินเตอร์เน็ตในห้องเรียน 

- ท าให้การเรียนการสอนเกิดความล่าช้า 
ยากล าบากในการสั่งให้นักศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมและน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- นักศึกษาได้รับหนังสือช้ากว่าก าหนดเวลา - นักศึกษาไม่มีหนังสือประกอบการเรียนตอนเปิด
ภาคเรียน 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 - นักศึกษาส่วนใหญ่จะประเมินด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุและผล ถ้าชอบอาจารย์ท่านใดก็จะ
ประเมินให้ดี แต่ถ้าไม่ชอบอาจารย์ท่านใดก็จะประเมินให้ไม่ดี 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
           - นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ประเมินด้วยเหตุและผลตามความเป็นจริง แต่จะใช้ความรู้สึกของตนเอง
เป็นที่ตั้ง 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- อาจารย์ผู้สอนได้น าผลการวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่สอน 
โดยในงานวิจัยได้เสนอแนะอาจารย์ผู้สอน ควรเตรียมความพร้อมในการสอน และต้องมีการติดตามผลการ
พัฒนาระบบงานสอนเป็นระยะ ๆ มีการสอดแทรกด้านคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ท าให้นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น มีความตั้งใจเรียน และครูผู้สอนก็มี
ความคาดหวังที่จะให้นักศึกษาเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม
ต่อไปในอนาคต  
  - ประชุมคณาจารย์ที่สอนในรายวิชาเดียวกันทุกท่าน มาร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ได้
ข้อคิดเห็นและแนวทางในการปรับปรุงที่ตรงกัน 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
 - อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  โดยเน้นนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในการศึกษาวิชาองค์การและการจัดการมากข้ึน และได้แนวทาง
ในการปรับปรุงวิธีการสอนที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

- ควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายวิชา
รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์  รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และรายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

1. เพ่ิม/ตัดเนื้อหาเพื่อความเหมาะสมในการเรียน 
2. ให้ความส าคัญด้านการปฎิบัติจริงรวมทั้งทฤษฎี 

ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณจ์ริง  
และสามารถน าไปปฏิบัติไดจ้ริง  

2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
    - ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่างหรือกรณีศึกษา ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้น จัดให้มีการ
อภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอกมาน าเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ประชุมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน มาร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและแนวทางใน
การปรับปรุงที่ตรงกนั 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
เชิญอาจารย์พิเศษ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดองค์การมาให้ความรู้ใหม่ ๆ  
พร้อมทั้ง                                   
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงขององค์
ความรู้ของนักศึกษา 
2. ศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
3. ศึกษาความต้องการของผู้เรียน 

สัปดาห์ที่ 12  ช่วงใกล้ปิดคอร์ส อาจารย์ผู้สอน 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
    - จัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น บริษัท สถานประกอบการที่มีชื่อเสียงด้านการจัด
โครงสร้างขององค์การในด้านต่าง ๆ  รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างานที่ถูกสุขลักษณะ และการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการองค์การ 
 
 
 
 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา                 อาจารย์นารถอนงค์  กองสารศรี                            
                                                       
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน                                                        
 
อาจารย์สอนรายวิชา:                   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นลินรัตน์  พิพัฒน์รังสรรค์                                                 
 
 ลงชื่อ............................................................. .วันที่รายงาน          19  ธันวาคม  2559              . 
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ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
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 (Principal of Economics) 
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สารบัญ 
 

หมวด   หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป  65 
 1. รหัสและชื่อรายวิชา    

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  
5. สถานที่เรียน  

65 
65 
65 
65 
65 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  65 
 1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

65 
68 
68 
69 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 69 
 1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

69 
69 
70 
70 
70 
70 
71 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 71 
 1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร  
71 
71 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 71 
 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
71 
71 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 72 
 1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา 

ครั้งที่ผ่านมา 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

72 
 

72 
72 
72 
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การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3651101 หลักเศรษฐศาสตร์  
(Principal of Economics) 

3(3-0-6) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไม่มี 
3. อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา อาจารย์วันวิธู สรณารักษ์   
อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ 

อาจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ                    
ตอนเรียน M1  
ตอนเรียน N1 

   
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 
5. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
แนะน าบทเรียนและสอบถามพ้ืนฐาน
ของนักศึกษา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์  
- ความหมายชองเศรษฐศาสตร์  
- ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
- วงจรเศรษฐกิจขั้นมลูฐาน 
- ความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร ์

3 3  

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  
- ทฤษฎีอรรถประโยชน์  

3 3  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
- ทฤษฎีว่าด้วยเส้นความพอใจเท่ากัน  
- ความหมายค าว่าเส้นความพอใจเท่ากัน
และลักษณะเส้นความพอใจเท่ากัน เส้น
งบประมาณ 
- ดุลยภาพของผู้บริโภค 
การผลิต  
- ทฤษฎีการผลิตแบบดั้งเดมิ  
- ทฤษฎีการผลติตามหลักผลติผลและ
ต้นทุนเท่ากัน  
- ดุลยภาพของผูผ้ลติ 

3 3  

ต้นทุนการผลิต  
- ประเภทของต้นทุน  
- การค านวณต้นทุนประเภทต่างๆ 

3 3  

อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพตลาด  
- ความหมายของอุปสงค์  
- การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ - ความหมาย
ของอุปทาน 
- การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน 
- ดุลยภาพ 
- การเปลี่ยนแปลงดลุยภาพ  
- การแทรกแซงภาวะดุลยภาพ 

3 3  

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์ 
- โครงสร้างตลาด  
- ลักษณะของตลาดแตล่ะประเภท  
- การก าหนดราคาและปริมาณของสินค้าและ
บริการในตลาดต่างๆ 

3 3  

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์ (ต่อ) 
- การก าหนดราคาและปริมาณของสินค้า
และบริการในตลาดต่างๆ 
- ท าแบบทดสอบครั้งที่ 1 เพื่อประเมินความรู ้

3 3  

วัฏจักรเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด 
และการว่างงาน 
- ช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจ  
-ความหมายของเงินเฟ้อ เงินฝืด  
- สาเหตุและการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด  
- ความหมายและประเภทของการว่างงาน 
 

3 3  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
บัญชีรายได้ประชาชาติ  
- ความหมายรายได้ประชาชาติ  
- ประเภทของรายได้ประชาชาต ิ

3 3  

บัญชีรายได้ประชาชาติ (ต่อ) 
- การค านวณรายได้ประชาชาต ิ
- ประโยชน์ของบัญชีรายได้ประชาชาติ 

3 3  

การลงทุน 
- ความหมายของการลงทุน  
- ประเภทการลงทุน  
- ปัจจัยที่ก าหนดการลงทุน  
- ความส าคัญของการลงทุนต่อการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3 3  

การเงินและนโยบายการเงิน 
- ความหมายของเงินและหน้าท่ีของเงิน  
- ความหมายของปริมาณเงิน 
- อุปสงค์และอุปทานของเงิน 
- สถาบันการเงิน สถาบันการเงินประเภท
ต่างๆ  
- นโยบายการเงิน 

3 3  

การคลังสาธารณะและนโยบาย         
การคลัง 
- ความหมายการคลังสาธารณะ  
- เครื่องมือทางการคลัง 
- ภาษีอากร 
- ประเภทของภาษี  
- ผลจากการเก็บภาษ ี
- รายจ่ายของรัฐบาล  
- หนี้สาธารณะ  
- งบประมาณแผ่นดิน  
- นโยบายการคลัง 

3 3  

การค้าระหว่างประเทศ 
- ความหมายการค้าระหว่างประเทศ  
- ทฤษฎีการค้า  
- ดุลการค้า 
- ท าแบบทดสอบครั้งท่ี 2 เพื่อประเมิน
ความรู ้

3 3  

การค้าระหว่างประเทศ 
-นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
- การน าเสนอรายงาน 

3 3  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
รวม 45 45  

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม 
ตามแผน (ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับ
ประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจเช่น 
การก าหนดราคาและปริมาณการผลิตในตลาด
ประเภทต่าง ๆ อภิปรายกลุ่ม 

 
 
 
 

  

ความรู้ 1. บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอ
รายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมาย
ให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยน ามา
สรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา
โครงการตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. 

 
 
 
 
 

  

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. การมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่ม และ
น าเสนอผลงาน 

2. อภิปรายกลุ่ม 
3. วิเคราะห์กรณีศึกษา 

 
 
 
 

  

ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2. มอบหมายงานรายบุคคล เช่น การค้นคว้า              

การรวมกลุ่มอาเซียน 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

การสื่อสาร 
และ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง
จาก website และท ารายงานโดยเน้นการน าตัวเลข 
หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 

 
 

 
 

  

 
 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
    ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและยกตัวอย่างจากเหตุการณ์จริง เน้นการท าแบบฝึกหัดและคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ในปัจจุบันในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปรับเนื้อหาและกิจกรรมภายในห้องเรียน
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบฝึกหัดทบทวนหลังเรียนเพ่ือกระตุ้น    
การเรียนรู้ 
 

 
หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
M1 37 
N1 41 
รวม 78 

 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
M1 35 
N1 36 
รวม 71 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
M1 - 
N1 - 
รวม - 

 
3. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน M1 ตอนเรียน N1 รวม 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

(คน) (คน) (คน) 

A - - - - - - 
B+ - - - - - - 
B 3 8.11 3 7.32 6 7.69 

C+ 8 21.62 4 9.76 12 15.39 
C 12 32.43 20 48.78 32 41.03 

D+ 8 21.62 2 4.88 10 12.82 
D 4 10.81 7 17.07 11 14.10 
F - - 2 4.88 2 2.56 

ไม่สมบูรณ์ (I) - - - -  - 
ขาดสอบ(M(I*)) 2 5.41 3 7.32 5 6.41 

ผ่าน (P,S) - - - - - - 
ไม่ผ่าน (U) - - - - - - 

ยกเลิกรายวิชา(W) - - - - - - 
รวม 37 100.00 41 100.00 78 100 

 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
       6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนตรวจ
ความสอดคล้องของข้อสอบกลางภาคและปลาย
ภาค กับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  

ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาคครอบคลุม
และมีความสอดคล้องผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

- - 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
         -รอผลจากการตอบแบบประเมินจากคณะวิทยาการจัดการ 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
         -รอผลจากการตอบแบบประเมินจากคณะวิทยาการจัดการ 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ไม่มี 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ  

ไม่มี 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

ปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้แกน่ักศึกษา เพื่อให้
สามารถเข้าใจเนื้อหารายวิชาได้มากข้ึน 

ด าเนินการในการจัดการเรยีนการสอนสัปดาห์ที่ 1 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
     ไม่มี 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
   

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
-ไม่มี- 

 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา:                              อาจารย์วันวิธู สรณารักษ ์                          
                                                              
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน…………………………………………...     
 
อาจารย์สอนรายวิชา:                                                      อาจารย์อังคณา  เชี่ยวชาญ                    
 
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน   22 ธันวาคม 2559           . 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา(มคอ.5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

4000111 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (Information Technology) 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

สารบัญ 
 

หมวด   หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป  68 
 1. รหัสและชื่อรายวิชา    

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  
5. สถานที่เรียน  

68 
68 
68 
68 
68 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  68 
 1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ

รายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

68 
70 
70 

 72 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 72 
 1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

72 
72 
72 
73 
73 
73 
73 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 74 
 1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร  
74 
74 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 74 
 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
74 
74 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 74 
 1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา 

ครั้งที่ผ่านมา 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

 4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  
 5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน 

74 
 

75 
75 
75 

 75 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ          สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) 

3(2-2-5) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา    อาจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร  ตอนเรียน N1 
 อาจารย์ปริศนา มัชฌิมา  ตอนเรียน  O1 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
5. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
     
 หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 
แผนการ

สอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

บทที่ 1 ความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- ความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
วิวัฒนาการและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

6 6 - 

บทที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     3 3  



68 
 

 
ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 
แผนการ

สอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

- ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
- ลักษณะเด่นของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
- ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
-หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
- องค์ประกอบของระบบ

คอมพิวเตอร์ 
บทที่ 3 เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
-เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร        
- องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย 
-ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

3 3  

บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต 
- ประวัติและความเป็นมาของ
อินเทอร์เน็ต 
- ระบบโครงสร้างของอินเทอร์เน็ต 
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
- หลักการท างานของอินเทอร์เน็ต 
- บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 

3 3  

บทที่ 5 ฐานข้อมูลกับการสืบค้น 
- ความหมายของฐานข้อมูล 
- องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
-การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ 
-เทคนิคการสืบค้น      

6 6  

บทที่ 6 การจัดการสารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศ  
- ความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
- การจัดโครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ 
- ประเภทของปัญหาขององค์กร 
- ระบบสารสนเทศและการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

3 3  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 
แผนการ

สอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

- ส่วนประกอบที่ส าคัญของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
บทที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการความรู้ 
- ความหมายของความรู้และการ
จัดการความรู้ 
- ประเภทของความรู้ 
- การจัดการความรู้ 
- กระบวนการจัดการความรู้ 
- ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 

3 3  

บทที่ 8 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
-กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศไทย 
-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 
- การใช้ เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การ
ด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

6 6  

บทที 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ 
- รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ - พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Industry) 
-การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Education) 
-สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) 

6 6  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 
แผนการ

สอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

-การประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่าง
ฉลาด 
บทที่ 10 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต 
- ความหมายของนวัตกรรม 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในอนาคต 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการศึกษาในอนาคต 
- อนาคตกับการท างานและการใช้
ข้อมูลข่าวสาร 

3 3  

รวม 42 42  
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม 
ตามแผน (ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 - การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษา 
   เป็นส าคัญ  
 - การบรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับกฎหมาย 
 พรบ.คอมพิวเตอร์ พร้อมยกตัวอย่างท่ีเกิด 
 ขึ้นจริงในสังคม 
-กิจกรรมกลุ่มผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 Facebook ประจ ารายวิชา โดยให้ 
นักศึกษาตระหนักถึงมารยาท 
การใช้งานเทคโนโลกการสื่อสารทางออนไลน์ 
 
 

 
 
 
 

 ปัญหา นักศึกษาไม่ตั้งใจ
เรียน มีการนั่งจับกันเป็น
กลุ่มๆ พูดคุยกัน  
แนวทางแก้ไข น าเสนอ
ตัวอย่างในบทเรียนด้วย
ข้อเท็จจริงในชีวิตประจ าวัน
ของนักศึกษา เพ่ือให้เกิด
ความน่าสนใจ 



71 
 

 
ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

 
 

ความรู้ - บรรยายประกอบ 
-  ใช้กระบวนการกลุ่มอภิปราย และ
ทบทวนความรู้ สิ่งที่ได้รับ 
-  ค้นคว้าเพ่ิมเติมโดยการสืบค้นด้วยการใช้
เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง สืบค้นวิดีโอ
ออนไลน์ YouTube 
- ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน 

 
 
 
 

 

 ปัญหา นักศึกษาไม่เข้าใจใน
การท างาน ไม่มีการซักถาม
ให้เกิดความกระจ่าง ดังนั้น
ความรู้ที่นักศึกษาได้รับจาก
การท างานอาจไม่สัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมาย 
วิธีการแก้ไข พยายามให้
นักศึกษามีส่วนร่วม และ
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนมีการน ากิจกรรมที่มี
ความสนุกสนานเข้ามาใช้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

- ให้นักศึกษาน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ แล้ว
น าเสนอในรูปแบบ Clip video 
- ให้นักศึกษาเสนอความคิดในการสร้าง 
Application ส าหรับอุปกรณ์มือถือ Smart 
Phone) 

 
 

 

 ปัญหา นักศึกษาไม่แสดง
ความสร้างสรรค์ในงานที่ท า
มากนัก 
นักศึกษาลอกงานที่มีอยู่
แล้วมาส่ง 
การแก้ปัญหา  น าตัวอย่าง
งานที่น่าสนใจเพ่ือให้
นักศึกษาเกิดแรงบันดารใจ 
และเห็นตัวอย่างที่
สร้างสรรค์ 
-ให้นักศึกษาท่ีน างานของ
คนอ่ืนมากลับไปปรับปรุง
แก้ไข 

ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

- ใช้กระบวนการท างานกลุ่ม 
 

  ปัญหา  ในการท างานกลุ่มมี
บางคนไม่สนใจช่วยงานคน
อ่ืน 
การแก้ปัญหา สังเกตุ และ
เข้าไปแยกกลุ่มที่มีคนไม่
สนใจให้เป็นกลุ่มใหม่อีก
กลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

การสื่อสาร 
และ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- บรรยายประกอบ 
- ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
เพ่ิมเติมผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาของนักศึกษา 
- ฝึกปฏิบัติการถ่ายวิดีทัศน์และการตัดต่อ 
Clip video ภายในระยะเวลาไม่เกิด 15 
นาท ี

  ไม่มี 

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
 อาจารย์ควรอธิบายขั้นตอนการท างานให้ละเอียด และควรมีการสอบทวนผลการเรียนของนักศึกษา
เมื่อเรียนจบทุกบทแล้ว  เพ่ือทบทวนเนื้อหา และท าให้นักศึกษาสามารถน าทักษะไปใช้ในการท างานอย่าง
แท้จริง 

 
หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 ตอนเรียน จ านวน (คน) 

N1 37 
O1 41 
รวม 78 

 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
    (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
N1 37 
O1 41 
รวม 78 

 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
N1 0 
O1 0 
รวม 0 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน N1 ตอนเรียน O1 รวม 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

(คน) (คน) (คน) 

A 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
B+ 5 13.51 5 12.19 10 25.7 
B 3 8.12 4 9.76 7 17.88 

C+ 10 27.03 10 24.39 20 51.42 
C 10 27.03 12 29.27 22 56.3 

D+ 5 13.51 5 12.19 10 25.7 
D 2 5.40 2 4.87 4 10.27 
F 0 0.00 0 0.00 0 0 

ไม่สมบูรณ์ (I) 2 5.40 3 7.32 5 12.72 
ขาดสอบ(M(I*)) 0 0.00 0 0.00 0 0 

ผ่าน (P,S) 0 0.00 0 0.00 0 0 
ไม่ผ่าน (U) 0 0.00 0 0.00 0 0 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 0 0.00 0 0 
รวม 37 100.00 41 100.00 78 100.00 

 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

ไม่มี เป็นไปตามแผนที่ก าหนด (K1),(R1) 
 
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- การส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงต่อเวลา - นักศึกษาบางคนขาดความรับผิดชอบ 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
อาจารย์ใช้การทบทวนเนื้อหาก่อนเรียน ในเรื่องที่
เรียนผ่านไปของสัปดาห์ที่แล้ว และมีการทวน
สอบทุกคาบเรียนจนถึงบทเรียนสุดท้าย 

นักศึกษา ส่วนใหญ่สามารถเข้าใจในเนื้อหาระดับ
หนึ่ง และสามารถส่งงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 



74 
 

 
ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่4  ปญัหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

- - 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 ไม่มี 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
 ไม่มี 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
  ไม่มี 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
            ไม่มี 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

- ควรให้นักศึกษาได้รับหนังสือ และแบบฝึกหัด
ประกอบการเรียนตามก าหนดการเปิดภาคเรียน 
เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้พร้อมๆ กับการสอนของ
อาจารย์ และมีโอกาสสอบถาม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มากข้ึน  

 

- อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับไอทีสมัยใหม่โดยจัดส่งเป็นไฟล์ในซีดี-รอม  
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2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
    พยายามหาตัวอย่างที่ทันสมัยมากขึ้นเ เนื่องจากรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ตัดเนื้อหาที่ล้าสมัย หรือที่นักศึกษาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนั้นแล้วออกไป เพ่ิมคะแนนจิตพิสัย 
ทางด้านการมีจิตสาธารณะ จิตใจรักการบริการ 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- ปรับปรุงเนื้อหา และการ
ยกตัวอย่างให้ทันสมัย  
- ให้นักศึกษาสรุปบทเรียนท้ายวิชา 

  ภาคการเรียนถัดไป 
 

ผู้รับผิดชอบวิชา 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
 ควรมีการติดตามผลการเรียนการสอน และปรับปรุงแก้ไขตาม มคอ.5 ทุกครั้งในแต่ละภาคเรียน 
 
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน) 
 

(1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

ฝึกให้นักศึกษาตรงต่อเวลา และ
มีความรับผิดชอบ 

การให้เกียรติผู้สอน และเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน 

การอบรม และการแยกนักศึกษา
ที่รบกวนคนอื่นออกจากกลุ่ม 

 
(2) ด้านความรู้ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
การใช้เทคโนโลยีหาความรู้เพ่ิม - - 

 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
ส่งเสริมให้มีการแสดงความ
คิดเห็น และยกตัวอย่างตาม
เนื้อหาในรายวิชา 

- - 

 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
ทักษะการฟัง - - 
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(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

ฝึกให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
ด้วยสื่อใหม่ประเภทต่างๆ  

- - 

 
 
 
 
 

ชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ............ ดร.ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง  .......................... 
 
 ลงชื่อ...................................................................วันที่รายงาน.............23 ธันวาคม 2559......... 
 
ชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ............ ดร.พรชัย มาระเนตร์  .......................... 
 
 ลงชื่อ...................................................................วันที่รายงาน.............23 ธันวาคม 2559......... 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
 
 ลงชื่อ....................................................................วันที่รายงาน....................................... ................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1-BC-STD-TQF5-1500110-G1-H1 (1)
	2-BC-STD-TQF5-1500116-E1-F1-Titiya
	3-BC-STD-TQF5-2500107_E1-1-2559
	4-BC-STD-TQF5-3601601-I1-1-2559
	5-BC-STD-TQF5-3661101-1-2559
	6-BC-STD-TQF5-3691101-1-2559
	7-BC-STD-TQF5-400011-L1-M1-12558

