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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

   รหัสวชิา  1500119 ชื่อวิชา ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู  

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

    ไมมี  

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 

    ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชต ิ

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี  1/2560 

5. สถานท่ีเรียน 

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวขอ จํานวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ชั่วโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

1. ปฐมนิเทศรายวิชา  

2. ธรรมชาติของภาษา 

2.1 ความสําคัญของภาษา 

2.2 เสียงกับความหมาย 

2.3 ลักษณะทั่วไปของภาษา 

2.4 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 

2.5 อิทธิพลของภาษา 

2.6 การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

ความงดงามของภาษา 

1. การสรรคํา 

2. การเรียบเรียงถอยคํา 

3. การใชสํานวนโวหารและกวีโวหาร 

4 4 - 
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การฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน 

1. การฟงจับใจความ 

2. การฟงวิเคราะห 

3. การฟงตีความ 

4. การฟงประเมินคา 

5. หลักการพูดในสถานการณทั่วไป 

6. ประเภทของการพูด 

7. ข้ันตอนของการพูด 

8. มารยาทของการพูด  

4 4 - 

การฟงและการพูดเพ่ือการประกอบอาชีพ 

1. การฟงในสถานการณเฉพาะ 

2. การพดูแสดงความคิดเห็น 

3. การสัมมนา 

4 4 - 

การฟงและการพูดเพ่ือสุนทรียภาพ 

1. การฟงเพื่อสุนทรียภาพ 

2. สุนทรียสนทนา 

4 4 - 

การอานและการเขียนในชีวิตประจําวัน 

1. การอานจับใจความ 

2. การอานวิเคราะห 

3. การอานตีความ 

4. การอานออกเสียง 

5. การยอความ 

6. การสรุปความ 

7. การเขียนแสดงความคิดเห็น 

4 4 - 

การอานและการเขียนเพ่ือการประกอบอาชีพ 

1. การอานประเมินคา 

2. การเขียนวิพากษ 

3. การเขียนบทความ 

4 4 - 

การอานและการเขียนเพ่ือสุนทรียภาพ 

1. การอานวรรณคด ี

2. การวิเคราะหความงามและสุนทรียะของภาษา 

3. การเขียนวิจารณวรรณกรรม 

4 4 - 

การอานและการเขียนวิพากษเชิงสรางสรรค (1) 

1. การเขียนวิพากษเชิงสรางสรรค 

2. การแสดงความคิดเห็นวิพากษเชิงสรางสรรคจากการอานหรือ

ฟง 

4 4 - 

การอานและการเขียนวิพากษเชิงสรางสรรค (2) 4 4 - 
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1. การเขียนวิพากษเชิงสรางสรรค 

2. การแสดงความคิดเห็นวิพากษเชิงสรางสรรคจากการอานหรือ

ฟง 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสื่อสารระหวางบุคคล 

1. การแตงกาย 

2. รูปรางหนาตา ทรงผม 

3. การยืน 

4. การเดิน 

5. การนั่ง 

6. การใชอวัจนภาษา 

4 4 - 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสื่อสารในที่ประชุมชน 

1. การแสดงความเห็นตอบุคลิกภาพของผูอ่ืน 

2. บุคลิกภาพกับการพูด 

4 4 - 

การสื่อสารในที่ประชุมชน 4 4 - 

การสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ 4 4 - 

การจัดสัมมนาวิชาการในหัวขอ “วรรณศิลปในภาษาไทย: 

สุนทรียะและความงาม” 

4 4 - 

1. สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการ 
2. การทบทวนเน้ือหา 

4 4 - 

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม 

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไมมี ไมมี ไมมี 

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 

- คุณธรรม

จริยธรรม 

 

1. มีคุณลักษณะตามคานิยม

ไทยท่ีดี ไดแก การประพฤติ

ตนตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมพ้ืนฐาน มีความรัก

ชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตย 

มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย  

มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงาม มี

    

 

1. นักศึกษาบางคนขาดเรียนจึงมีการทํา

กิจกรรมท่ีไมตอเนื่อง ขาดการเรียนรูอยางมี

ข้ันตอน 
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ความกตัญู มีสัมมาคารวะ 

รูจักเคารพผูใหญ และรูจัก 

การรักษาวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย 

2. รูจักประหยัด อดออมตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

4. มีความภูมิใจในความเปน

ไทย  

6. มีความเปนสวนดุสิต ไดแก 

การมีความรักและศรัทธาใน

องคกร ดํารงตนมีศักดิ์ศรี 

มุงม่ัน ทุมเท รวมแรงใจเปน

หนึ่งเดียว ขยันอดทน 

พากเพียร ใฝรู มีความ

ประณีตพิถีพิถันและรูจริงใน

สิ่งท่ีทํา มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสม แสดงความเปน

ผูนําและความเปนสวนดุสิต

ไดอยางเหมาะสมในทุก

สถานการณจนเปนท่ีประจักษ

ตอสาธารณะ 

- ความรู 

 
1. มีความรูอยางกวางขวาง

เพ่ือเสริมสรางความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ 

3. มีความรู ความเขาใจใน

เรื่องท่ีเก่ียวกับตนเองและ

ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม

และธรรมชาติ 
4. มีความรูในศาสตรพ้ืนฐาน

ท่ีเก่ียวของกับกลุมวิชา

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

ภาษา และวิทยาศาสตรกับ

   
 

 

 

1. การบรรยายบางสัปดาหนักศึกษาเกิด

ความรูสึกเบื่อหนาย ตองใชกิจกรรมกระตุน

เตือนโดยการตั้งคําถาม เพ่ือใหนักศึกษามี

ปฏิสัมพันธกับการเรียนการสอน รวมถึง

การแบงกลุมใหสืบคนขอมูล และนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

2. การสอนในรูปแบบการจดักิจกรรม 

บางครั้งปญหาเกิดจากพ้ืนความรูเดิมท่ี

นักศึกษาแตละคนมีมากนอยแตกตางกัน 

เชน ความรูความสามารถในการวิเคราะห

ขอมูล ซ่ึงอาจจะเกิดจากความสนใจใน
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คณิตศาสตร เรื่องราวรอบตัวท่ีเปลี่ยนแปลงของสังคม

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซ่ึงผูสอนมองวา

แนวทางในการแกปญหา คือ รายละเอียด

ของกิจกรรมตองใหนักศึกษาเลือกไดตาม

ความสนใจแตละบุคคล ซ่ึงจะทําใหเกิดการ

เรียนรูอยางมีระบบ 

-ทักษะทางปญญา 

 
1. มีทักษะในการแสวงหา

ความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

3. มีทักษะการคิดวิเคราะห

และการแกไขปญหา 

5. มีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 
 

  

 

1. นักศึกษาไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น 

เปนเพราะขาดประสบการณในเรื่องการ

วิเคราะหขอมูล ผูสอนแกปญหาโดยการให

ดูตัวอยาง ท่ีใกลเคียงกันโดยใหนักศึกษาคิด

ตามวานักศึกษามีความคิดเห็นท่ีเหมือน

หรือแตกตางกันอยางไร  

 

-ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

3. มีทักษะในการประสาน 

งานความรวมมือในการ

ทํางานเปนทีม การเปนผูนํา

และผูตามท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ

ท่ีดี มีทักษะในการแกปญหา

สังคม ไดแก การรับรูปญหา 

การเขาใจปญหา การเรียง 

ลําดับความสําคัญของปญหา 

และแสวงหาแนวทางการ

แกปญหาอยางสันติวิธี 

4. มีความเขาใจในสังคมพหุ

วัฒนธรรม มีทักษะในการ

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยาง

สรางสรรคตระหนักและเขาใจ

ในวัฒนธรรมของสังคมท่ี

ตนเองอาศัยอยู รวมท้ังเขา

ใจความแตกตางทาง

วัฒนธรรม และสามารถ

ปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม

ไดอยางเหมาะสม 

    

 

1. การทํางานกลุมมักเกิดปญหาเนื่องจาก

ความแตกตางทางดานทักษะทําใหชิ้นงาน

สําเร็จขาดความเปนเอกภาพ เนื่องจาก

ไมไดเกิดจากความรวมมือกันทํางานเปนทีม 

จะเปนในลักษณะแบงกันทําเปนสวนๆ ทํา

ใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางดานทักษะในการ

ทํากิจกรรม และในบางกลุมก็จะเกิดปญหา

ในเรื่องการรวมมือในการทํางาน เพราะ

นักศึกษาบางคนไมใหความรวมมือในการ

ทํางานกลุมมักมีสมาชิกในกลุมกินแรงเพ่ือน 

แกปญหาดวยการเรียกมาสอบถาม

ความกาวหนา และสัมภาษณเพ่ือกระตุนให

ชวยกันทํางาน 
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- ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีความรูในการใชสื่อและ

ขอมูลสารสนเทศอยางรูเทาทัน  

 2. ใชภาษาไทยและภาษา 

อังกฤษในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 4. มีทักษะในการใช

คอมพิวเตอรและสื่อเทคโนโลยี

ตาง ๆ ในการทํางานและการ

สื่อสาร 

    1. มีการแนะนํา สาธิตการสืบคนขอมูลท่ี

นาเชื่อถือจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. การโหลดขอมูลภาพเคลื่อนไหวจาก 

YouTube  

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ควรปรับกิจกรรมในบางอาทิตยใหมีความกระชับและมีขนาดของกิจกรรมท่ีเล็กลง เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ

แสดงออกทางการใชภาษาในการสื่อสารในรูปแบบท่ีแตกตางไดอยางท่ัวถึง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

     ตอนเรียน C1     จํานวน 51 คน 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

     ตอนเรียน C1     จํานวน 48 คน 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีระดับคะแนนไมสมบูรณ (I) 

          จํานวน  - คน 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

   ตอนเรียน C1 จํานวน 51 คน 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 1 1.96 

B+ 4 7.84 
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B 39 76.47 

C+ 4 7.84 

C - - 

D+ - - 

D - - 

F 1 1.96 

ไมสมบูรณ (I) - - 

ขาดสอบ (M) 2 3.92 

ถอน (W) - - 

    

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

      ไมมี  

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

    6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

32- - 
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

32- - 

 

 

 

 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

- - 
 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
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- - 

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ดานผูสอน   

1) ผูสอนเขาสอนสมํ่าเสมอและตรงตอเวลา  

2) ผูสอนมีความรูความเชี่ยวชาญในรายวิชาท่ีสอน  

3) ผูสอนเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 

ดานการประเมินผล  

1) มีเกณฑการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาชัดเจน   

2) มีการชี้แจงเกณฑการใหคะแนนและวิธีการวัดและประเมินผลใหทานทราบ  

3) มีการใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามลักษณะเนื้อหารายวิชา 

ดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน  

1) ขนาดของหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนในแตละรายวิชา  

2) มีการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเนื้อหา 

ดานเนื้อหารายวิชา  

1) เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยตามสถานการณปจจุบัน  

2) เนื้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

1) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุนใหทานรวมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู  

2) การจัดการเรียนการสอนมุงเนนการจัดกิจกรรมท่ีใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

1) ควรปรับเวลาในกิจกรรมการเรียนรูใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากข้ึน  

2) ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยตามสถานการณปจจุบัน 

3) ปรับกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือกระตุนการแสดงความคิดเห็น 

4) ผูสอนตองปรับเพ่ิมเติมกระบวนการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

     -  

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

     - 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 
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แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

ไมมีเนื่องจากเปดเทอมแรก ไมมี 

 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

    - ควรเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู โดยใหมีสวนเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับความสนใจของนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว 

    - การเพ่ิมประสบการณการรับรู เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการฟง พูด อานและการเขียน 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ปรับรายละเอียดเนื้อหากิจกรรม

ในบางสัปดาหใหสามารถพัฒนา

และวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประมาณสัปดาหท่ี 2 ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชต ิ

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

      -  

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   

ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ ลงชื่อ.................................................................................................................. 

วันท่ีรายงาน............22 ธค. 60................ 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ:.............................................................................................................................................. 

  วันท่ี .................. 22 ธค. 60.................... 



 

       รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
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สารบัญ 

หมวด   หนา 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป  1 

 1. รหัสและชื่อรายวิชา    

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)  

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา  

5. สถานท่ีเรียน  

1 

1 

1 

1 

1 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  1 

 1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

1 

2 

2 

6 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 7 

 1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

7 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 8 

 1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร  

8 

8 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 8 

 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

8 

8 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 8 

 1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชา 

ครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  

9 

 

9 

9 

9 
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ วิทยาการจัดการ      สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource Management) 

3(3-0-6) 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

    ไมมี 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชา ผศ.ดร.สราวรรณ เรืองกัลปวงศ  

อาจารยผูสอนรายวิชา    ผศ.นลินรัตน พิพัฒนรังสรรค  ตอนเรียน  F1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2560 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม (32) ชั้น 5 หอง 504  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหาก

มีความแตกตางเกิน 25% 

บทท่ี  1 แนวคิด ทฤษฎี  และการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

3 3 ไมม ี

บทท่ี 2 การบริหารโครงสรางองคกร และการ

วางแผนอัตรากําลัง 

3 3 ไมม ี

บทท่ี 3 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 3 3 ไมม ี

บทท่ี 4 การฝกอบรมและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

3 3 ไมม ี

บทท่ี 5 การบริหารความกาวหนาในสาย 3 3 ไมม ี
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหาก

มีความแตกตางเกิน 25% 

อาชีพ 

บทท่ี 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 3 ไมม ี

บทท่ี 7 การบริหารการสืบทอดตําแหนงงาน 3 3 ไมม ี

บทท่ี 8 การบริหารความผูกพันในองคกร 3 3 ไมม ี

บทท่ี 9 การบริหารคาตอบแทนและ

ผลประโยชน 

3 3 ไมม ี

บทท่ี 10 จริยธรรมและระเบียบวินัยในการ

ทํางาน 

3 3 ไมม ี

บทท่ี 11 โอกาสและกฎหมายเก่ียวกับความ

เทาเทียมกัน 

3 3 ไมม ี

บทท่ี 12 พนักงานสัมพันธและการสื่อสาร

ภายในองคกร 

3 3 ไมม ี

บทท่ี 13 ความปลอดภัย  ชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

3 3 ไมม ี

บทท่ี 14  เทคโนโลยีสารสนเทศดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

3 3 ไมม ี

บทท่ี 15  การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร

มนุษย และการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม

องคกร 

3 3 ไมม ี

รวม 45 45 ไมม ี

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุม 

ตามแผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

คุณธรรม 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนในเรื่องของ   นักศึกษาบางคนไม
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ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

จริยธรรม ความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความ

ซ่ือสัตยท้ังตอตนเองและตอเพ่ือนในกลุม  

2. ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรง

ตอเวลาท้ังการเขาชั้นเรียน และการสงงานปลูกฝงให

นักศึกษาแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. เนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการทํางาน

รวมกับเพ่ือนรวมงานและองคกรอ่ืน ๆ รูจักพัฒนา

ระบบการทํางานรวมกับผูอ่ืนกับสังคม เขาใจและเห็น

ใจผูอ่ืน สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได หัดเปน

คนมีเหตุมีผล มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต เพ่ือ

สรางภูมิคุมกันท่ีดีใหกับตนเอง 

4. ใหทําโครงงาน กรณีศึกษาหรือรายงานกลุม เพ่ือ

พิจารณาความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยตอหนาท่ีเม่ือ

ไดรับมอบหมายงาน และความตรงตอเวลาในการสง

งาน 

 5. เนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับจรรณยา

บรรณในวิชาชีพของตน เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรม

ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเปนบุคคลตัวอยางท่ีดีใน

องคกรนั้น ๆ     

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

สงงานตาม

กําหนดเวลา 

เนื่องจากขาดความ

รับผิดชอบและ

ความกระตือรือรน

ในการทํางาน 

ความรู 1. การสอนแบบเนนผู เรียนเปนสําคัญ มุงเนนให

ผูเรียน มีความรู และความเขาใจในทฤษฎีและเนื้อหา

ท่ีสําคัญดานการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยใช

วิธีการบรรยาย อภิปราย และจัดใหมีการเรียนการ

สอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทฤษฎี 

และประยุกตใชในการปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและ

สังคม 

2 . บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ยกตัวอยาง

เหตุการณรวมสมัย 

อภิปรายถึง ผลดี

ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน

ท้ังในปจจุบันและ

อนาคต 
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ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษามี

สวนรวมในการเรียนการสอน ดวยการจัดใหมีการ

ถาม-ตอบ และใหตอบคําถามทายบทเรียนหรือทํา

กิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

และใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

3. มีการแบงกลุมในการทํารายงาน การนําเสนอ

รายงาน และการวิเคราะหกรณีศึกษา โดยเนนถึง

ความสา มัค คีและการมี ส วน ร วม  รวม ถึ งการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

4 . มีการเชิญผู เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาเปน

วิทยากรบรรยายพิเศษ 

5. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเองในระบบ

สารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธในองคการธุรกิจและหนาท่ีตาง ๆ ทางดาน

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหเขาใจถึง

การบริหารโครงสรางองคกร และการวางแผน

อัตรากําลัง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การ

ฝกอบรมและการพัฒนา การบริหารความกาวหนาใน

สายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหาร

การสืบทอดตําแหนงงาน การบริหารความผูกพันใน

องคกร การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชน 

จริยธรรมและระเบียบวินัยในการทํางาน โอกาสและ

กฎหมายเก่ียวกับความเทาเทียมกัน พ น ัก ง า น

สัมพันธและการสื ่อสารภาย ในองคกร  ความ

ปลอดภัย  ชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน เทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร

มนุษย การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร โดย
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ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

สอดคลองกับทฤษฎีท่ีเก่ียวของ สามารถกําหนดแนว

ทางแกไขปญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษยของ

ธุรกิจตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและมีเหตุมีผล 

ทักษะทาง

ปญญา 

1. ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหใหกับนักศึกษาตั้งแต

ในระดับท่ีงายไปจนถึงระดับความยากข้ึนเรื่อย ๆ โดย

จัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย

การฝกสืบคนขอมูล จําแนกขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล การแกไขปญหา วิเคราะหทางเลือกและ

ผลกระทบท่ีเปนผลมาจากทางเลือกอยางรอบดาน

ภายใตสถานการณจําลอง/สถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง 

3. การสอน โดยใชกรณี ศึกษาด านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยในบริบทท่ีหลากหลาย เชน การ

บริหารโครงสรางองคกร และการวางแผนอัตรากําลัง 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม

และการพัฒนา การบริหารความกาวหนาในสาย

อาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารการ

สืบทอดตําแหนงงาน การบริหารความผูกพันใน

องคกร การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชน 

จริยธรรมและระเบียบวินัยในการทํางาน โอกาสและ

กฎหมายเก่ียวกับความเทาเทียมกัน พ น ัก ง า น

สัมพันธและการสื ่อสารภาย ในองคกร  ความ

ปลอดภัย  ชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน เทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร

มนุษย การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร โดย

สอดคลองกับทฤษฎีท่ีเก่ียวของ สามารถกําหนดแนว

ทางแกไขปญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษยของ
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ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

ธุรกิจตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและมีเหตุมีผล 

4 . บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ 

PowerPoint ประกอบการบรรยาย ใหนักศึกษามี

สวนรวมในการเรียนการสอนดวยการจัดใหมีการตอบ

คําถามระหวางเรียน หรือตอบคําถามทายบทเรียน

หรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับ

สาระการเรียนรู โดยการสรางสถานการณจําลอง

เส มื อนจริ ง  เพ่ื อ ให ผู เรี ยน มี ความ รู สึ ก เข า ถึ ง

สถานการณจริง  

  
 

 

 

 

 

 

 

ทักษะความ 

สัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

1. สอนโดยกําหนดกิจกรรมหรือโครงการใหทําเปนกลุม 

การทํางานท่ีตองประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของ

หนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก 

2. มอบหมายงาน/กิจกรรม/รายงาน (เปนกลุม) โดย

เนนความรูท่ีไดศึกษาท้ังในชั้นเรียนและนอกหองเรียน 

เพ่ือดูความสามารถในการทํางานเปนทีม กลาท่ีจะ

แสดงภาวะผูนํา ผูตาม และสมาชิกกลุมไดอยาง

เหมาะสมตามสถานการณ รวมถึงความสามารถใน

การปรับตัวในวิชาชีพของตนเอง 

3. การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจาก

กรณีศึกษา โดยใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมหรือทีม 

จะทําใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน รูจักกันมาก

ข้ึน รูจักเรียนรูท่ีจะอยูรวมกันในสังคมดวยความ

รับผิดชอบ มีการแสดงความคิดริเริ่มและความเห็น

ตางอยางสรางสรรค ทําใหรูจักแกไขปญหาของ

ทีมงาน  

4. มอบหมายใหนักศึกษาจัดทําหรือเขารวมโครงการ

เสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษากับชุมชน 
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ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

เพ่ือเรียนรูท่ีจะรับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ทําใหนักศึกษารูจักแกไขปญหาของทีมงานในการ

ทํางานเปนทีม และมีความรับผิดชอบในในการเรียนรู

อยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพของตน 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Website สื่อการสอน e-

learning และการทํารายงานโดยมีสถิติอางอิงจาก

แหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนใหนักศึกษาได

วิเคราะหสถานการณจําลองและสถานการณเสมือน

จริงแลวนําเสนอการแกไขปญหา 

3. สอนโดยยกตัวอยางจาก Website ใน Youtube 

เพ่ือใหเห็นภาพจริงในรูปแบบการพูด การฟง และ

การเขียนท่ีเหมาะสมกับรายวิชาสําหรับกลุมบุคคลท่ี

แตกตางกัน ท้ังท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอ่ืน  

4 . กําหนดใหนักศึกษานําเสนอรายงานท่ีไดจาก

การศึกษาคนควาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ

เลือกใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

คอมพิวเตอรดวยตนเองจากเว็บไซตและจากเอกสาร

ตาง ๆ และใชเปนชองทางในการสื่อสารกับครูผูสอน

และเพ่ือน ๆ ในหอง 

 
 

 

 

  
 

 

  
 

 

  

  

 สอดแทรกเกมสหรือ

กิจกรรมท่ีตองใช

ทักษะในการคิด

วิเคราะห 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

 ผูสอนไดกําหนดวิธีการสอน โดยเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง  และรูจักการแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงาน ฝกใหทํากรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณจริง เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเรียนรูใหมากข้ึน มี

การทํากิจกรรมท่ีสอดคลองกับสาระการเรียนรู และจัดใหมีสื่อการสอนท่ีกระชับและเขาใจงาย เพ่ือ

ประหยัดเวลาในการสอนใหเขาใจไดรวดเร็วข้ึน เนื่องจากเนื้อหามีจํานวนมาก สําหรับปญหาในการจัดการ

เรียนการสอนในครั้งนี้คือ ผูเรียนไมตระหนักใสใจรับผิดชอบในการสงงานตามท่ีผูสอนไดมอบหมาย ขาด

ความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนอันเนื่องมาจากการขาดจิตสํานึกท่ีดี ไมคอยสนใจเรียน 
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน F1 จํานวน 19 คน      

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

    (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

ตอนเรียน F1 จํานวน 18 คน      

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

    ไมมี 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน F1 รวม 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

A 0 0.00 0 0.00 

B+ 3 15.79 3 15.79 

B 12 63.16 12 63.16 

C+ 2 10.53 2 10.53 

C 1 5.26 1 5.26 

D+ 0 0.00 0 0.00 

D 0 0.00 0 0.00 

F 0 0.00 0 0.00 

ไมสมบูรณ (I) 0 0.00 0 0.00 

ขาดสอบ (M(I*)) 1 5.26 1 5.26 

ผาน (P,S) 0 0.00 0 0.00 

ไมผาน (U) 0 0.00 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา (W) 0 0.00 0 0.00 

รวม 19 100 19 100 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

- ผูเรียนขาดความรับผิดชอบในการสงงาน 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

      6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
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เวลาท่ีใชในการสอนคอนขางนอยมีเวลาจํากัด ทํา

ใหกําหนดเวลาประเมินไมคอยแนนอน  

สวนใหญนักศึกษาไมคอยมีความพรอมในการเขา

รับการประเมิน 

      6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- ขอสอบอัตนัยคอนขางยาก เนื่องจากโจทยท่ีเปน

ตัวเลือกมี 5 ตัวเลือก และมีความใกลเคียงกับขอท่ี

ถูก จึงเกิดการสับสน 

ความคลาดเคลื่อนจากการเดาของนักศึกษา 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ระหวางการเรียนรู

กับผลการเรียน 

- พิจารณาจากรายงาน/การนําเสนองาน 

 

- ผลการสอบ ทวนสอบจากคะแนนสอบภลางภาค 

และคะแนนสอบปลายภาค  

- กลุมนักศึกษาท่ีรับผิดชอบดี รวมมือกันทํางาน จะ

ไดผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 

- นักศึกษานําเสนอรายงาน มีความถูกตองตามท่ี

กําหนด และสงงานตามเวลาท่ีกําหนด 

- โดยการสอบขอเขียนเนนการประยุกต โดยการใช

ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับการทํารายงาน ซ่ึงสรุปวา

ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับปานกลาง 

 

หมวดที ่4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- หองเรียนไมมีคอมพิวเตอรใชในการสอน  ผูสอน

ตองจัดเตรียมมาเอง  

- ไมมีอินเตอรเน็ตในหองเรียน 

- ทําใหการเรียนการสอนเกิดความลาชา 

ยากลําบากในการสั่งใหนักศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม

และนําเสนอขอมูลขาวสาร 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
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         - นักศึกษาสวนใหญจะประเมินดวยอารมณความรูสึกมากกวาเหตุและผล ถาชอบอาจารยทานใดก็

จะประเมินใหดี แตถาไมชอบอาจารยทานใดก็จะประเมินใหไมดี 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

          - นักศึกษาสวนใหญไมไดประเมินดวยเหตุและผลตามความเปนจริง แตจะใชอารมณความรูสึกของ

ตนเองเปนท่ีตั้ง 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 - เรียกประชุมคณาจารยท่ีสอนในรายวิชาเดียวกัน มารวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหไดขอคิดเห็น

และแนวทางในการปรับปรุงท่ีตรงกัน 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

          - อาจารยผูสอนเห็นวา การใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  โดยเนนนักศึกษา

เปนศูนยกลาง หากิจกรรมตาง ๆ ท่ีดึงดูดความสนใจ จะชวยใหนักศึกษามีความเขาใจในการศึกษามากข้ึน 

และไดแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอน และควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอ่ืน ๆ ใน

หลักสูตรท่ีเก่ียวของ ไดแก รายวิชาองคการและการจัดการ รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ เพ่ือใหการจัดการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

1. เพ่ิม/ตัดเนื้อหาเพ่ือความเหมาะสม 

2. ใหความสําคัญดานการปฎิบัติจริงรวมท้ังทฤษฎี 

ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณ  และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

    - ปรับวธิีการสอน เพ่ิมตัวอยางหรือกรณีศึกษา ใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาดวยตัวเองมากข้ึน จัดใหมีการ

อภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิดความตั้งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอกมานําเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ  

ประชุมกับอาจารยผูสอนในรายวิชาเดียวกัน มารวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหไดขอคิดเห็นและแนวทางใน

การปรับปรุงท่ีตรงกัน 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

เชิญอาจารยพิเศษหรือผูเชี่ยวชาญใน

ดานนั้น ๆ มาใหความรูใหม ๆ  

พรอมท้ัง           

ระหวางการเรียนการสอน อาจารยผูสอน 
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1. ติตตามความกาวหนาในผลการ

เรียนรูของนักศึกษา            

2. ศึกษาความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

3. ศึกษาความตองการของผูเรียน 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

    - จัดใหนักศึกษาไดไปศึกษานอกสถานท่ี เชน บริษัท สถานประกอบการท่ีมีชื่อเสียงดานการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเห็นสถานการณจริงในท่ีทํางาน เพ่ือเปนประสบการณกับตัวผูเรียน และจัดใหมี

อุปกรณ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนท่ีอยูในสภาพพรอมใชงานจริง 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา:   ผูชวยศาสตราจารยดร.สราวรรณ เรืองกัลปวงศ                                                       

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน                                          ..      

 

อาจารยผูสอนรายวชิา:                 ผูชวยศาสตราจารยนลินรัตน พิพัฒนรังสรรค      

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         21 ธันวาคม 2560           . 



 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
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หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ  

สารบัญ 

หมวด   หนา 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป  1 

 1. รหัสและชื่อรายวิชา    

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)  

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา  

5. สถานท่ีเรียน  

1 

1 

1 

1 

1 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  1 

 1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

1 

5 

6 

9 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 9 

 1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 11 

 1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร  

11 

11 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 11 

 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

11 

11 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 12 

 1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชา 

ครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  

12 

 

12 

12 

12 
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 3661101 องคการและการจัดการ  (Organization and Management) 3(3-0-6) 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

    ไมมี 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชา อ.นารถอนงค  กองสารศรี  

อาจารยผูสอนรายวิชา    ผศ.นลินรัตน  พิพัฒนรังสรรค  ตอนเรียน I1   

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2560 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม ชั้น 5 หอง 32504 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

องคการ 

- ความเป็นมาขององคก์าร 

- ความหมายขององคการ 

- องคประกอบขององคการ 

- วัตถุประสงคขององคการ 

- ความสําคัญของการจัดองคการ 

- ประเภทขององคการ 

3 3 - 

บทท่ี 2 แนวความคิดพ้ืนฐานดาน 3 3 - 
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน 25% 

การจัดการ 

- ความหมายของการจัดการ 

- แนวความคิดทางการจัดการ 

- หนาท่ีของการจัดการ 

- อํานาจและขอบเขตของการจัดการ 

- ระดับชั้นของการจัดการ 

- ทักษะในการบริหาร 

บทท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีองคการ 

- แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ 

- แนวคดิทางการจดัการ 

  ในสมยัเดมิหรอืยคุคลาสสกิ 

- แนวคดิทางการจดัการ 

  เชงิพฤตกิรรมศาสตร ์

- แนวคดิทางการจดัการสมยัใหม่ 

- แนวคดิทางการจดัการยคุ  

  โลกาภวิฒัน์ 

- แนวคดิและทฤษฎทีางการ

จดัการ  

  ของ Peter F. Drucker 

3 3 - 

บทท่ี 4 การวางแผน  

- ความหมายของการวางแผน 

- ประเภทของแผนงาน 

- ลําดับข้ันตอนของการวางแผน 

- กระบวนการในการวางแผน 

- ประโยชนของการวางแผน 

- ขอควรระวังของการวางแผน 

3 3 - 

บทท่ี 5 การจัดองคการ 

- ความหมายของการจัดองคการ 

- ความสําคัญของการจัดองคการ 

- หลักการจัดองคการ 

3 3 - 
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน 25% 

- โครงสรางองคการ 

- การออกแบบองคการ 

- สิ่งท่ีตองคํานึงถึงในการจัดองคการ 

- ข้ันตอนของการจัดองคการ 

บทท่ี 6 การจัดบุคคลเขาทํางาน 

- ความหมายของการจัดการ    

  ทรัพยากรมนุษย 

- ความสําคัญของการจัดการ 

  ทรัพยากรมนุษย 

- กระบวนการวางแผนทรัพยากร 

  มนุษย 

- กลยุทธในการวางแผนทรัพยากร 

  มนุษย 

- วิธีการดําเนินการสรรหาบุคลากร 

- แนวคิดพ้ืนฐานในการคัดเลือก 

- ลําดับข้ันตอนในการคัดเลือก 

- วิธีการคัดเลือกเพ่ือเขาทํางาน 

3 3 - 

บทท่ี 7 การพฒันาบคุคลและ

การประเมินผลการปฏิบติังาน 

- การพฒันาบุคคลและการ

ฝึกอบรม 

- ความหมายของการประเมนิผล

การ 

  ปฏบิตังิาน 

- วตัถุประสงคข์องการประเมนิผล 

  การปฏบิตังิาน 

- ประโยชน์ของการประเมนิผลการ 

  ปฏบิตังิาน 

- หลกัการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน 25% 

- หลกัการธาํรงรกัษาพนกังาน 

- ความสาํคญัของการธาํรงรกัษา 

- หลกัในการกําหนดอตัราค่าจา้ง 

  และเงนิเดอืน 

บทท่ี 8 การควบคุมองคการ 

- ความหมายและความสาํคญัของ   

  การควบคุม 

- ประโยชน์ของการควบคุม 

- ขัน้ตอนในกระบวนการควบคุม 

- ประเภทของการควบคุม 

- เทคนิคการควบคุม 

3 3 - 

บทท่ี 9 เทคนิคและเครื่องมือ

ทางการจัดการ 

- ความหมายของเครือ่งมอื

ทางการ  

  จดัการ 

- บาลานซส์กอรก์ารด์ (Balance   

  Scorecard) 

- เบนซม์ารก์กิ้ง (Benchmarking) 

- การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์ 

  (Customer Relationship  

  Management) 

- การรือ้ปรบัระบบ                            

  (Re-engineering) 

- การจดัการความรู ้(Knowledge  

  Management) 

- การจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategic  

  Management) 

3 3 - 

บทท่ี 10 การอํานวยการ 

- ความหมายของการอํานวยการ 

- ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสาํเรจ็ 

3 3 - 
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน 25% 

- ความหมายของการจงูใจ 

- ความสาํคญัของการจงูใจ 

- กระบวนการจงูใจ 

- แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัการ

จงู 

  ใจ 

บทท่ี 11 แนวโนมการเปล่ียนแปลง

ทางการจัดการ 

- แนวคดิการบรหิารเพื่อการ 

  เปลีย่นแปลง 

- วธิกีารสรา้งกลยุทธใ์หก้บั

องคก์าร 

- ผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 

- การเปลีย่นแปลงขอ้มลูขา่วสาร 

- ผลติภาพของแรงงานทีใ่ชค้วามรู ้

  ความสามารถในการทาํงาน 

- การบรหิารตนเอง 

3 3 - 

บทท่ี 12 ภาวะผูนําและการ

ตัดสินใจ 

- ความหมายของภาวะผูนํ้า 

- ทฤษฎภีาวะผูนํ้า 

- รปูแบบและประเภทของผูนํ้า 

- คุณสมบตัขิองผูนํ้า ผูบ้รหิารทีด่ ี

- มนุษยสมัพนัธก์บัความเป็นผูนํ้า 

- กระบวนการตดัสนิใจ 

- ประเภทปัญหาและรปูแบบการ 

  ตดัสนิใจ 

3 3 - 

บทท่ี 13 การติดตอส่ือสาร 

- ความหมายของการตดิต่อสื่อสาร 

- ความสาํคญัของการตดิต่อสื่อสาร 

- วตัถุประสงคข์องการ

3 3 - 
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน 25% 

ตดิต่อสื่อสาร 

- กระบวนการตดิต่อสื่อสารใน    

  องคก์าร 

- ประโยชน์ของการประสานงานใน 

  องคก์าร 

- อุปสรรคในการตดิต่อสื่อสาร 

บทท่ี 14 การทํางานเปนทีม 

- ความหมายของการทํางานเป็น

ทมี 

- สาเหตุของการมารวมกนัเป็นทมี 

- ลกัษณะของทมี 

- ประเภทของทมี 

- กลยทุธใ์นการสรา้งทมี 

- หลกัเกณฑก์ารประเมนิ 

- การพฒันาและบรหิารทมีใหม้ ี

  ประสทิธผิล 

3 3 - 

บทท่ี 15 จริยธรรมกับองคการ 

- แนวคดิดา้นจรยิธรรม 

- คุณค่าแห่งจรยิธรรมทางธุรกจิ 

- การสรา้งจรยิธรรมในองคก์าร

ธุรกจิ 

- กลยทุธใ์นการตอบสนองต่อ

ความ     

  คาดหวงั 

- บทบาทของธุรกจิกบัความ  

  รบัผดิชอบต่อสงัคม 

- บทบาทของธุรกจิในการอนุรกัษ์ 

  สิง่แวดลอ้ม 

- จรยิธรรมของนกัธุรกจิ 

- การพฒันาจรยิธรรมในองคก์าร 

- การจงูใจดา้นจรยิธรรมของบุคคล 

3 3 - 
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน 25% 

  ในองคก์าร 

รวม 45 45 - 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุม 

ตามแผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนในเรื่องของ

ความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความ

ซ่ือสัตยท้ังตอตนเองและตอเพ่ือนในกลุม  

2. ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรง

ตอเวลาท้ังการเขาชั้นเรียน และการสงงานปลูกฝงให

นักศึกษาแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. เนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการทํางาน

รวมกับเพ่ือนรวมงานและองคกรอ่ืน ๆ รูจักพัฒนา

ระบบการทํางานรวมกับผูอ่ืนกับสังคม เขาใจและเห็น

ใจผูอ่ืน สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได หัดเปน

คนมีเหตุมีผล มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต เพ่ือ

สรางภูมิคุมกันท่ีดีใหกับตนเอง 

4. ใหทําโครงงาน กรณีศึกษาหรือรายงานกลุม เพ่ือ

พิจารณาความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยตอหนาท่ีเม่ือ

ไดรับมอบหมายงาน และความตรงตอเวลาในการสง

งาน 

 5. เนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับจรรณยา

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 นักศึกษาบางคนไม

สงงานตาม

กําหนดเวลา 

เนื่องจากขาดความ

รับผิดชอบและ

ความกระตือรือรน

ในการทํางาน 
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ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

บรรณในวิชาชีพของตน เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรม

ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเปนบุคคลตัวอยางท่ีดีใน

องคกรนั้น ๆ     

ความรู 1. การสอนแบบเนนผู เรียนเปนสําคัญ มุงเนนให

ผูเรียน มีความรู และความเขาใจในทฤษฎีและเนื้อหา

ท่ีสําคัญดานองคการและการจัดการ โดยใชวิธีการ

บรรยาย อภิปราย และจัดใหมีการเรียนการสอนใน

หลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทฤษฎี และ

ประยุกตใชในการปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เพ่ือให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 

2 . บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ 

PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษามี

สวนรวมในการเรียนการสอน ดวยการจัดใหมีการ

ถาม-ตอบ และใหตอบคําถามทายบทเรียนหรือทํา

กิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

และใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

3. มีการแบงกลุมในการทํารายงาน การนําเสนอ

รายงาน และการวิเคราะหกรณีศึกษา โดยเนนถึง

ความสา มัค คีและการมี ส วน ร วม  รวม ถึ งการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

4 . มีการเชิญผู เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาเปน

วิทยากรบรรยายพิเศษ 

5. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเองในระบบ

สารสนเทศท่ีเก่ียวของกับลักษณะโครงสรางของ

องคการธุรกิจและหนาท่ีตาง ๆ ทางดานการบริหาร

จัดการองคการ เขาใจถึงวิธีการวางแผน การจัด

องคการ การจัดคนเขาทํางาน การจูงใจคนเขาทํางาน 

การติดตอสื่อสารและการควบคุม  รวมถึงเทคนิคและ

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 ยกตัวอยาง

เหตุการณรวมสมัย 

อภิปรายถึง ผลดี

ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน

ท้ังในปจจุบันและ

อนาคต 
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ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

เครื่องมือตาง ๆ ในแตละหนาท่ีทางการจัดการ 

ทักษะทาง

ปญญา 

1. ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหใหกับนักศึกษาตั้งแต

ในระดับท่ีงายไปจนถึงระดับความยากข้ึนเรื่อยๆโดย

จัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ดวยการฝกสืบคนขอมูล จําแนกขอมูลการวิเคราะห

ข อ มู ลการแกป ญ หา  วิ เค ราะห ท างเลื อกและ

ผลกระทบท่ีเปนผลมาจากทางเลือกอยางรอบดาน

ภายใตสถานการณจําลอง/สถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง 

3. การสอนโดยใชกรณีศึกษาดานองคการและการ

จัดการในบริบทท่ีหลากหลาย เชน การวางแผน การ

จัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การจูงใจคนเขา

ทํางาน การติดตอสื่อสารและการควบคุม  รวมถึง

เทคนิคและเครื่องมือตาง ๆ ในแตละหนาท่ีทางการ

จัดการ เพ่ือฝกวิเคราะหและรูจักแกไขปญหา  ตาง ๆ 

โดยใหออกมานําเสนอหนาชั้นเรียนและรวมกันแสดง

ความคิดเห็น  

4 . บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ 

PowerPoint ประกอบการบรรยาย ใหนักศึกษามี

สวนรวมในการเรียนการสอนดวยการจัดใหมีการตอบ

คําถามระหวางเรียน หรือตอบคําถามทายบทเรียน

หรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับ

สาระการเรียนรู โดยสรางสถานการณจําลองเสมือน

จริง เพ่ือใหผูเรียนมีความรูสึกเขาถึงสถานการณจริง  

 
 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

ทักษะความ 

สัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

1. สอนโดยกําหนดกิจกรรมหรือโครงการใหทําเปนกลุม 

การทํางานท่ีตองประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของ

หนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก 

2. มอบหมายงาน/กิจกรรม/รายงาน (เปนกลุม) โดย
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ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

ความ

รับผิดชอบ 

เนนความรูท่ีไดศึกษาท้ังในชั้นเรียนและนอกหองเรียน 

เพ่ือดูความสามารถในการทํางานเปนทีม กลาท่ีจะ

แสดงภาวะผูนํา ผูตาม และสมาชิกกลุมไดอยาง

เหมาะสมตามสถานการณ รวมถึงความสามารถใน

การปรับตัวในวิชาชีพของตนเอง 

3. การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจาก

กรณีศึกษา โดยใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมหรือทีม 

จะทําใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน รูจักกันมาก

ข้ึน รูจักเรียนรู ท่ีจะอยูรวมกันในสังคมดวยความ

รับผิดชอบ มีการแสดงความคิดริเริ่มและความเห็น

ตางอยางสรางสรรค ทําใหรูจักแกไขปญหาของ

ทีมงาน  

4. มอบหมายใหนักศึกษาจัดทําหรือเขารวมโครงการ

เสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษากับชุมชน 

เพ่ือเรียนรูท่ีจะรับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ทําใหนักศึกษารูจักแกไขปญหาของทีมงานในการ

ทํางานเปนทีม และมีความรับผิดชอบในในการเรียนรู

อยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร 

และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Website สื่อการสอน e-

learning และการทํารายงานโดยมีสถิติอางอิง จาก

แหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนใหนักศึกษาได

วิเคราะหสถานการณจําลองและสถานการณเสมือน

จริงแลวนําเสนอการแกไขปญหา 

3. สอนโดยยกตัวอยางจาก Website ใน Youtube 

เพ่ือใหเห็นภาพจริงในรูปแบบการพูด การฟง และ

 
 

 

  

  
 

 

  
 

 

 สอดแทรกเกมสหรือ

กิจกรรมท่ีตองใช

ทักษะในการคิด

วิเคราะห 
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ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

การเขียนท่ีเหมาะสมกับรายวิชาสําหรับกลุมบุคคลท่ี

แตกตางกัน ท้ังท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอ่ืน  

4 . กําหนดใหนักศึกษานําเสนอรายงานท่ีไดจาก

การศึกษาคนควาจากเทคโนโลยีสารสนทศ โดยการ

เลือกใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

คอมพิวเตอรดวยตนเองจากเว็บไซตและจากเอกสาร

ตาง ๆ และใชเปนชองทางในการสื่อสารกับครูผูสอน

และเพ่ือน ๆ ในหอง 

 

  
 

 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

 ผูสอนไดกําหนดวิธีการสอน โดยเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง  และรูจักการแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงาน ฝกใหทํากรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณจริง เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเรียนรูใหมากข้ึน มี

การทํากิจกรรมท่ีสอดคลองกับสาระการเรียนรู และจัดใหมีสื่อการสอนท่ีกระชับและเขาใจงาย เพ่ือ

ประหยัดเวลาในการสอนใหเขาใจไดรวดเร็วข้ึน ใหนักศึกษาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับเนื้อหารายวิชา 

ท่ีนอกเหนือจากตําราเรียน สงเสริมใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองจากหองสมุดและอินเทอรเน็ต 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน I1 จํานวน 19 คน  

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

    (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

ตอนเรียน I1 จํานวน 18 คน  

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

    - 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน I1 รวม 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

A 0 0.00 0 0.00 

B+ 3 15.79 3 15.79 
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ระดับคะแนน 
ตอนเรียน I1 รวม 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

B 13 68.42 13 68.42 

C+ 2 10.53 2 10.53 

C 0 0.00 0 0.00 

D+ 0 0.00 0 0.00 

D 0 0.00 0 0.00 

F 0 0.00 0 0.00 

ไมสมบูรณ (I) 0 0.00 0 0.00 

ขาดสอบ (M(I*)) 1 5.26 1 5.26 

ผาน (P,S) 0 0.00 0 0.00 

ไมผาน (U) 0 0.00 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา (W) 0 0.00 0 0.00 

รวม 19 100 19 100 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

- ผูเรียนขาดความรับผิดชอบในการสงงาน 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

      6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- เวลาท่ีใชในการสอนคอนขางมีเวลาจํากัด ทําให

กําหนดเวลาประเมินไมคอยแนนอน  

- สวนใหญนักศึกษาไมคอยมีความพรอมในการ

เขารับการประเมิน 

      6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- ขอสอบอัตนัยคอนขางยาก เนื่องจากโจทยท่ีเปน

ตัวเลือกมี 5 ตัวเลือก และมีความใกลเคียงกับขอท่ีถูก 

จึงเกิดการสับสน 

- ความคลาดเคลื่อนจากการเดาของนักศึกษา  

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ระหวางการเรียนรู

กับผลการเรียน 

- พิจารณาจากรายงาน/การนําเสนองาน 

 

- กลุมนักศึกษาท่ีรับผิดชอบดี รวมมือกันทํางาน 

จะไดผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 

- นักศึกษานําเสนอรายงาน มีความถูกตองตามท่ี

กําหนด และสงงานตามเวลาท่ีกําหนด 
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- ผลการสอบ ทวนสอบจากคะแนนสอบภลางภาค 

และคะแนนสอบปลายภาค  

- โดยการสอบขอเขียนเนนการประยุกต โดยการ

ใชผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับการทํารายงาน ซ่ึง

สรุปวาผลสัมฤทธิ์อยูในระดับปานกลาง 

หมวดที ่4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- หองเรียนไมมีคอมพิวเตอรใชในการสอน  ผูสอน

ตองจัดเตรียมมาเอง  

- ไมมีอินเตอรเน็ตในหองเรียน 

- ทําใหการเรียนการสอนเกิดความลาชา 

ยากลําบากในการสั่งใหนักศึกษาหาความรู

เพ่ิมเติมและนําเสนอขอมูลขาวสาร 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา   

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 - นักศึกษาสวนใหญจะประเมินดวยอารมณความรูสึกมากกวาเหตุและผล ถาชอบอาจารยทานใดก็

จะประเมินใหดี แตถาไมชอบอาจารยทานใดก็จะประเมินใหไมดี 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

           - นักศึกษาสวนใหญไมไดประเมินดวยเหตุและผลตามความเปนจริง แตจะใชอารมณความรูสึกของ

ตนเองเปนท่ีตั้ง 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- อาจารยผูสอนไดนําผลการวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยองคความรูมาประยุกตใชในรายวิชาท่ีสอน 

โดยในงานวิจัยไดเสนอแนะอาจารยผูสอน ควรเตรียมความพรอมในการสอน และตองมีการติดตามผลการ

พัฒนาระบบงานสอนเปนระยะ ๆ มีการสอดแทรกดานคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในกระบวนการจัดการเรียน

การสอน ทําใหนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน มีความตั้งใจเรียน และครูผูสอนก็มี

ความคาดหวังท่ีจะใหนักศึกษาเปนท้ังคนดีและคนเกง เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเปนคนดีของสังคม

ตอไปในอนาคต  



มคอ. 5 

3661101 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  3(3-0-6) 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 14 
 

  - ประชุมคณาจารยท่ีสอนในรายวิชาเดียวกันทุกทาน มารวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหได

ขอคิดเห็นและแนวทางในการปรับปรุงท่ีตรงกัน 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

 - อาจารยผูสอนเห็นวา การใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน  โดยเนนนักศึกษาเปน

ศูนยกลาง จะชวยใหนักศึกษามีความเขาใจในการศึกษาวิชาองคการและการจัดการมากข้ึน และไดแนวทาง

ในการปรับปรุงวิธีการสอนท่ีดีข้ึนกวาเดิม 

- ควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเก่ียวของ ไดแก รายวิชา

รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ  รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย และรายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ 

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

1. เพ่ิม/ตัดเนื้อหาเพ่ือความเหมาะสมในการเรียน 

2. ใหความสําคัญดานการปฎิบัติจริงรวมท้ังทฤษฎี 

ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง  

และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

    - ปรับวธิีการสอน เพ่ิมตัวอยางหรือกรณีศึกษา ใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาดวยตัวเองมากข้ึน จัดใหมีการ

อภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิดความตั้งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอกมานําเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ  

ประชุมกับอาจารยผูสอนในรายวิชาเดียวกัน มารวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหไดขอคิดเห็นและแนวทางใน

การปรับปรุงท่ีตรงกัน 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

เชิญอาจารยพิเศษ หรือ ผูเชี่ยวชาญ

ดานการจัดองคการมาใหความรูใหม ๆ  

พรอมท้ัง                                   

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงขององค

ความรูของนักศึกษา 

2. ศึกษาความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

3. ศึกษาความตองการของผูเรียน 

สัปดาหท่ี 12  ชวงใกลปดคอรส อาจารยผูสอน 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 
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    - จัดใหนักศึกษาไดไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เชน บริษัท สถานประกอบการท่ีมีชื่อเสียงดานการจัด

โครงสรางขององคการในดานตาง ๆ  รวมถึงสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะ และการใช

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการองคการ 

 

 

 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา                 อาจารยนารถอนงค  กองสารศรี                            

                                                       

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน                                                        

 

อาจารยสอนรายวชิา:                   ผูชวยศาสตราจารยนลินรัตน  พิพัฒนรังสรรค                                                 

 

 ลงชื่อ..............................................................วันท่ีรายงาน          21  ธันวาคม  2560              . 



 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

 

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจําภาคเรียนที่ 1 / 2560 

 

 

 

 

 

                    

รหัสวิชา 3822104 ช่ือรายวิชา  หลักการบัญชี (ตอนเรียน G1) 

         Principles of Accounting   
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อาจารยผูสอน 

ผศ.ภัทราพร ปุณะตุง 

 

 
 

คํานํา 

 

เอกสารรายวิชา หลักการบัญชี รหัส  3822104 โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความเขาใจ ความหมาย 

วัตถุประสงค ความสําคัญของการบัญชี และ จรรยาบรรณทางดานบัญชี   กรอบแนวคิดในการจัดทําบัญชี  

ความรูเก่ียวกับหลักการบัญชี  วิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เก่ียวกับกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม การ

จัดทํางบการเงิน และการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

 รายวิชา หลักการบัญชี มีจุดมุงหมายและวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห และแกปญหาไดอยางมีเหตุผล ถูกตองอยางมีระบบ พรอมท้ังมีความสามารถในการสื่อสาร และ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนสื่อกลางในการ

แสวงหาความรูไดเปนอยางดี 

 

 

                              ผูจัดทํา 

    ภัทราพร  ปุณะตุง 
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  หลักการบัญชี  

   3822104 

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

   ไมมี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  G1 

    ผศ.ภัทราพร ปุณะตุง 

 4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 

    สําหรับนักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 

5. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ช้ัน 5 หอง 11502   
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    คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

 

 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจาก 

แผนการสอนหากมีความแตกตาง 

เกิน 25% 

-แนะนําวิชาเรียน 

-แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับ

การดําเนินธุรกิจ 

-ความหมายของการบัญชีและ

ความหมายผูทําบัญชีของการ

บัญชีและวิธีการจัดทําบัญชี -

ความสําคญัทางวิชาชีพบัญชี 

ประวัติความเปนมาของการเกิด

และประยุกตทางบัญชี 

 

 

           4       4  

หัวขอ 

 

 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจาก 

แผนการสอนหากมีความแตกตาง 

เกิน 25% 

- ประโยชนของการบัญชีตอ

องคกรธุรกิจ และผูใชขอมูล 

4 4  

 การจัดทํางบการเงิน 

- งบการเปลี่ยนแปลงฐานะ

ทางการเงิน – งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จบางสวน 

8 8  

- การวิเคราะหรายการคา ธุรกิจ

บริการ ธุรกิจ พาณิชย 

กรรม   

-การบันทึกบัญชีข้ันตนท่ีสมดุ

รายวันท่ัวไปท้ัง 2 ธุรกิจ 

6 6  
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2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

 

 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม 

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

-การโอนปดบัญชี 6 6  

การปรับปรุงรายการทางบัญชี 

7 ประเภท 

- การกลับรายการบัญชี  

-การจัดทํางบกระแสเงินสด 

ความสําคญังบกระแสเงินสดเชิง

เศรษฐกิจ 

8 

 

 

8 

 

 

เน่ืองจากจํานวนรายการคามาก และ

นักศกึษาไมมีพ้ืนฐานความรูดานบัญชี 

จําเปนตองทบทวนหลายรอบ ทําใหสอนไม

ตรงการตารางเวลา 

-กรณีศึกษา-  
 

         3         3   

ทบทวนบทเรียน นักศึกษา

นําเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย 

การทําบัญชีผานExcel โดยใช 

GL3_3_ Acctwork 

 

 

         3 

 

        3 

 

 

 

นักศึกษานําเสนองานท่ีไดรับ

มอบหมายประจําภาคเรียนและ

ทบทวนบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

        4 

 

        4 
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ไมมี 

 

 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

 

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผล 

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

 

- บรรยายพรอมยกตัวอยาง

กรณีศึกษา 

- กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ี

เก่ียวของ  โดยเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

-  จัดทําแบบฝกหัดในแตละ

บทเรียน 

-ใหทํางานท่ีไดรับมอบหมายท่ี

เก่ียวของในเรื่องของคุณธรรมและ

จริยธรรม 

    / 

 

  

 

 

 

ความรู 

 

-  บรรยาย  อภิปราย  การทํางาน

กลุม การวิเคราะหกรณีศึกษา  

มอบหมายใหหาตัวอยาง ตาม

หัวขอท่ีไดรับมอบหมาย  โดยเนน

ผูเรยีนเปนศูนยกลาง 

 

 

    / 

 

  

 

 

   

ทักษะทางปญญา 

 

-  มอบหมายวิเคราะหกรณีศึกษา

และนําเสนอผลการศึกษา 

-  อภิปรายกลุม 

  

    / 
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ทักษะความสัมพันธ

และความ

รับผิดชอบ 

-  จัดกิจกรรมกลุม  โดยเนน

ผูเรยีนเปนสาํคัญ  โดยรวมกัน

วิเคราะหกรณีศึกษา และการ

นําเสนอรายงานท่ีไดรับมอบหมาย

เปนทีม 

/   

 

 

 

25ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-  มีการนําเสนองานกลุม 

 

/   

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ควรมีการกําหนดวิธีการสอนท่ีเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง และการแกไขปญหาในการปฏิบัติ โดยการ

จัดทําแบบฝกหัดและชุดฝกปฏิบัติเพ่ิมเติมจากแบบฝกหัดทายบท รวมท้ังการใชโปรแกรม Excel  GL3_3_ 

Acctwork และใชสื่อออนไลน Kahoot เพ่ือพัฒนาพัฒนทักษะของผูเรียน และกระตุนใหนักศึกษาเกิด

ความชอบ และใสในในวิชาหลักการบัญชีเพ่ิมข้ึน พรอมท้ังไดมีการทําแบบทดสอบกอนและหลังการเรียน 

จัดใหมีสื่อการสอนเพ่ือประหยัดเวลาในการสอนใหเขาใจไดรวดเร็วข้ึนจัดใหมีการอภิปรายการคนควา

เพ่ิมเติมการนําเสนอหนาชั้นเรียน  และกลยุทธในการสอนดังกลาวไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในระดับดี 

 

                   หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

     19  คน ตอนเรียน G1 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

     19  คน ตอนเรียน G1 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 

     มี  0  คน 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)   

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 0 0.00 

B+ 1 5.26 

B 6 31.58 

C+ 4 21.05 

C 5 26.32 

D+ 0 0.00 

D 0 0.00 

F 1 5.26 

ไมสมบูรณ (I) 0 0.00 

ขาดสอบปลายภาค (M) 2 10.53 

ผาน (P,S) 0 0.00 

ตก (U)           0 0.00 

ถอน (W)           0  0.00 

รวม 19 100.00 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

       ไมมี 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไมมี ไมมี 

 

    6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไมมี ไมมี 

ไมมี ไมมี 

 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
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วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประชุมกรรมการกํากับมาตรฐาน พิจารณาขอสอบ

กับการวัดประเมินผลรายวิชา 

 

 

 

 

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 

 

ผลกระทบ 

ไมมี ไมมี 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) 

 

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 

ไมมี ไมมี 

 

 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (นักศึกษาไดทําการประเมินโดยเขาระบบการศึกษา) 

- สอบถามจากนักศึกษาโดยตรง 

- จากการสังเกตผลการเรียน การทําแบบทดสอบ การใชโปรแกรม Excel  GL3_3_ Acctwork  และ

การทําสื่อออนไลน Kahoot  การอภิปรายกลุม คนควาเพ่ิมเติม นําเสนอหนาชั้นเรียน 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

          - ควรมีชุดฝกปฎิบัติ   ตัวอยางและกรณีศึกษาเพ่ือใหเห็นถึงปญหาตางๆมากกวานี้ 
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    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

         - เห็นดวยกับการเพ่ิมชุดฝกปฏิบัติ และตัวอยางจริงรวมถึงกรณีศึกษาและไดแกไขโดยเตรียม 

ตัวอยางจากสถานประกอบการจริงไวเปนตัวอยางอยางนอย 3 แหง รวมถึงกรณีศึกษา ชุดฝกปฏิบัติ   

เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะห จากสถานประกอบการจริง และเพ่ิมเติมการใชโปรแกรม Excel  GL3_3_ 

Acctwork  และการใชสื่อออนไลน Kahoot 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

        -   ขอวิพากษยท่ีสําคัญจาการสอบถามนักศึกษา และจากการสังเกตพบวาการการสอนท่ีเนนการ

ปฏิบัติการคนควา การนําเสนอหนาชั้นเรียน  กรณีศึกษา โดยเปนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

          อาจารยผูสอนเห็นวาการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักศึกษาเปนศูนยกลางมีสวนรวมในการ

เรียนการสอนชวยใหนักศึกษามีความเขาใจในการเรียนมากข้ึน 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 

 

ผลการดําเนินการ 

 มีจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนความสนใจของนักศึกษาให

มากข้ึน เชนใชสื่อออนไลน Kahoot  เพ่ือชวย

กระตุนความสนใจของผูเรียนและประเมินความรู

ของผูเรียนไดดวย   

 

บรรยายกาศในหองเรียนเปนกันเองมากข้ึน 

สนุกสนาน นักศึกษาสนใจการเรียนมากข้ึนทําใหมี

ความเขาใจในเนื้อหาเพ่ิมข้ึน    

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

      ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอยาง กรณีศึกษาไดคนความากข้ึน จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิด

ความตั้งใจเรียน แนะนํานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูจากสื่อการเรียนนอกตํารา เชนสื่อออนไลนตางๆ websit 

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ หรือหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ  

  

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ใหนักศึกษาศึกษาคนควาจากเอกสารทางบัญชีของจริง เพ่ือเพ่ิมความเขาใจ  และไดทดลองการ

ปฏิบัติงานบัญชีจริง เชน การนํางบการเงินจากบริษัทจริง มาทําการวิเคราะหงบการเงิน  

 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   

   

 

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน  20 ธันวาคม  2560 

        ผูชวยศาตราจารยภัทราพร  ปุณะตุง 

 

 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

 

 

            ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน  20 ธันวาคม  2560 

  

 



 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
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สารบัญ 

หมวด   หนา 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป  1 

 1. รหัสและชื่อรายวิชา    

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)  

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา  

5. สถานท่ีเรียน  

1 

1 

1 

1 

1 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  1 

 1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

1 

2 

2 

4 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 5 

 1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 6 

 1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร  

6 

6 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 6 

 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

6 

6 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 7 

 1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชา 

ครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  

7 

 

7 

7 

7 
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ วิทยาการจัดการ      สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3642101 หลักการตลาด  (Marketing)     3(3-0-6)   

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

    ไมมี 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยสมธีราภ  พรมศิร ิ   

อาจารยผูสอนรายวิชา    ผูชวยศาตราจารยดร.ธนากร ปกษา  ตอนเรียน  C1,D1 

 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2560 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม (32) ชั้น 5 หอง 505  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน  

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหาก

มีความแตกตางเกิน 25% 

- แนะนําบทเรียนและทําการสอบถาม

ความรูพ้ืนฐานทางดานการตลาด 

3 3 ไมม ี

- ความหมายและแนวคิดทางการตลาด 3 3 ไมม ี

- สภาพแวดลอมทางการตลาด 3 3 ไมม ี

- การแบงสวนตลาด การกําหนดตลาด

เปาหมาย และการกําหนดตําแหนงทางการ

ตลาด     

3 3 ไมม ี

- การแบงสวนตลาด การกําหนดตลาด 3 3 ไมม ี
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหาก

มีความแตกตางเกิน 25% 

เปาหมาย และการกําหนดตําแหนงทางการ

ตลาด  (ตอ)     

- การวิจัยและระบบสารสนเทศทาง

การตลาด 

3 3 ไมม ี

- พฤติกรรมผูบริโภค 3 3 ไมม ี

สอบกลางภาค 3 3 ไมม ี

- ผลิตภัณฑ  3 3 ไมม ี

- ราคา 3 3 ไมม ี

- ชองทางการจัดจําหนาย 3 3 ไมม ี

- การสงเสริมการตลาด 3 3 ไมม ี

- การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม   

  และความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

3 3 ไมม ี

นําเสนอรายงานกลุม 3 3 ไมม ี

สอบปลายภาค 3 3 ไมม ี

รวม 45 45 ไมม ี

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุม 

ตามแผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนในเรื่อง

ของความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความ

ซ่ือสัตยตอตนเองและตอเพ่ือนในกลุม  

(2) ใหทําโครงงาน กรณีศึกษาหรือรายงานกลุม เพ่ือ

พิจารณาความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยตอหนาท่ีเม่ือ

 
 

 

 
 

 

  



มคอ. 5 

3642101  หลักการตลาด (Principles of Marketing)   3 (3-0-6) 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 3 
 

ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

ไดรับมอบหมายงาน และความตรงตอเวลาในการสง

งาน 

(3) เนนใหผูเรียนรูจักพัฒนาระบบการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน เขาใจและเห็นใจผูอ่ืน สามารถทํางานเปนทีม

รวมกับผูอ่ืนได 

(4) เนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับจรรณ

ยาบรรณในวิชาชีพของตนเพ่ือใหมีคุณธรรมจริยธรรม

ในการทํางาน 

 

 

 
 

  

 

 

ความรู (1) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนให

ผูเรียน มีความรู และความเขาใจในทฤษฎีดานการ

จัดการการตลาด 

 (2) บรรยาย อภิปราย หัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดย

ใชสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน ดวยการจัด

ใหมีการตอบคําถามทายบทเรียนหรือทํากิจกรรมหนา

ชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

(3) มีการแบงกลุมในการทํารายงาน การนําเสนอ

รายงาน และการวิเคราะหกรณีศึกษา โดยเนนถึง

ความสามัคคีและการมีสวนรวม รูจักแกไขปญหา

เบื้องตนในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

(4) มอบหมายใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง

โดยการหาบทความจากอินเทอรเน็ตหรือในหองสมุด

ท่ี เก่ียวกับสาระการเรียนรู  เพ่ือนํ ามาวิ เคราะห

สถานการณตาง ๆ ท่ีศึกษาคนความา  และรวมกัน

แสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
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ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

ทักษะทาง

ปญญา 

(1) บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ 

PowerPoint ประกอบการบรรยาย ใหนักศึกษามี

สวนรวมในการเรียนการสอนดวยการจัดใหมีการตอบ

คําถามทายบทเรียนหรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้น

เรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

(2) การสอนโดยใชกรณีศึกษาดานการจัดการทาง

การตลาดในบริบทท่ีหลากหลาย เชน การวิเคราะห

สภ าพ แวดล อมท างการตล าด  การวิ เค ราะห

อุตสาหกรรมทางการตลาด การวิเคราะหคูแขงขัน 

เพ่ือฝกวิเคราะหและแกไขปญหาตาง ๆ โดยใชกล

ยุทธทางการตลาด  

 (3) มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานกลุมท่ี

กําหนดให โดยใชความรูท่ีไดเรียนมา และนําเสนอ

ผลงานในรูปของการอภิปรายกลุม 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

  

ทักษะความ 

สัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

(1) มอบหมายใหทําโครงงานรวมกันเปนกลุม โดย

เนนความรูท่ีไดศึกษาท้ังในชั้นเรียนและนอกหองเรียน 

เพ่ือดูความสามารถในการทํางานเปนทีม กลาท่ีจะ

แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมตาม

สถานการณ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใน

สายวิชาชีพของตนเอง 

(2) มอบหมายใหนักศึกษาจัดทําหรือเขารวมโครงการ

เสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษากับชุมชน 

ทําใหนักศึกษารูจักแกไขปญหาของทีมงานในการ

ทํางานเปนทีม และรูจักการควบคุมตนเอง 

(3) การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจาก

กรณีศึกษา โดยใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมหรือทีม 

จะทําใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน รูจักกันมาก
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ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

ข้ึน และรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจาก 

Website สื่ อ ก ารส อน  e-learning แล ะก าร ทํ า

รายงานโดยมีสถิติอางอิงจากแหลงท่ีมาของขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ 

(2) กําหนดใหนักศึกษานําเสนอรายงานท่ีไดจาก

การศึกษาคนควาโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรดวยตนเอง

จากเว็บไซตและจากเอกสารตาง ๆ 

(3) ใหนักศึกษาศึกษาคําศัพทตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ

วิชาการจัดการทางดานการตลาดและศัพทตาง ๆ ท่ี

เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการตลาด เพ่ือ

พัฒนาความรูในการนําไปใชในชีวิตประจําวันและใน

อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

  

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

    - ควรใหนักศึกษาเนนการทํางานเปนกลุม แลวออกมานําเสนองานหนาชั้นเรียน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในชั้นเรียน ระหวางผูสอนกับนักศึกษา และระหวางนักศึกษากับนักศึกษาเอง 

 

 

 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

C1 38 

D1 31 

รวม 69 



มคอ. 5 

3642101  หลักการตลาด (Principles of Marketing)   3 (3-0-6) 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 6 
 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

C1 38 

D1 31 

รวม 69 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

C1 0 

D1 0 

รวม 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน ตอนเรียน C1 ตอนเรียน D1 รวม 
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จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

A 7 18 1 3 8 12 

B+ 13 34 7 23 20 29 

B 13 34 12 39 25 36 

C+ 5 14 6 19 11 16 

C 0 0 4 13 4 6 

D+ 0 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 0 

F 0 0 0 0 0 0 

ไมสมบูรณ (I) 0 0 0 0 0 0 

ขาดสอบ (M(I*)) 0 0 1 3 1 1 

ผาน (P,S) 0 0 0 0 0 0 

ไมผาน (U) - - - - - - 

ยกเลิกรายวิชา (W) - - - - - - 

รวม 38 100 31 100 69 100 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)  

- ผูเรียนขาดความรับผิดชอบในการสงงาน 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา  

      6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

เวลาท่ีใชในการสอนคอนขางนอยมีเวลาจํากัด ทํา

ใหกําหนดเวลาประเมินไมคอยแนนอน  

สวนใหญนักศึกษาไมคอยมีความพรอมในการเขา

รับการประเมิน 

      6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ขอสอบอัตนัยคอนขางออกยาก เนื่องจากเสียเวลา

ในการออกคําตอบท่ีเปนตัวเลือกหลายตัว 

ความคลาดเคลื่อนจากการเดาของนักศึกษา 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

พิจารณาขอสอบกับการวัดและประเมินผลรายวิชา

และเปรียบเทียบกับทุกตอนเรียน 

สามารถลดความเบี่ยงเบนไดบาง 
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หมวดที ่4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก  

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- อินเตอรเน็ตในหองเรียนมีประสิทธิภาพต่ํา ยากลําบากในการสั่งใหนักศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม

และนําเสนอขอมูลขาวสาร 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร  

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี - 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

         - การประเมินอาจารยผูสอนของคณะวิทยาการจัดการซ่ึงอยูในข้ันดําเนินการ 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

          - การประเมินอาจารยผูสอนของคณะวิทยาการจัดการซ่ึงอยูในข้ันดําเนินการ 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน     2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 - มีการสอบถามจากนักศึกษา โดยใหนักศึกษาออกความเห็นรวม แลวนําความเห็นท่ีสามารถ

ดําเนินการไดมาใชในการเรียนการสอน 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

           - อาจารยผูสอนเห็นวา การใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  โดยเนนนักศึกษา

เปนศูนยกลาง  จะชวยใหนักศึกษามีความเขาใจในการศึกษาดานการจัดการทางการตลาดมากข้ึน และได

แนวทางการปรับปรุงวิธีการสอน และควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ี

เก่ียวของ ไดแก รายวิชาองคการและการจัดการ รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย รายวิชการจัดการ

เชิงกลยุทธ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนจะไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา 

ปการศึกษาท่ีผานมา  
ผลการดําเนินการ  
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1. เพ่ิม/ตัดเนื้อหาเพ่ือความเหมาะสม 

2. ใหความสําคัญดานการปฎิบัติจริงรวมท้ังทฤษฎี 

ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณ  และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา  

    - ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอยาง ใหนักศึกษาไดคนความากข้ึน จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิดความ

ตั้งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอกมานําเสนอ ประชุมกับอาจารยในหลักสูตร ถึงแนวทางในการพัฒนาระบบ

การจัดการเรียนการสอน 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

เชิญอาจารยพิเศษ หรือ ผูเชี่ยวชาญดานการ

การตลาดมาใหความรูใหม ๆ พรอมท้ัง                      

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงขององคความรู 

2. ศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน 

3. ศึกษาความตองการของผูเรียน 

สัปดาหท่ี 8 ระหวางสอน อาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชาและอาจารย

ผูสอน 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  

    - จัดใหนักศึกษาไดไปศึกษานอกสถานท่ี เชน บริษัท สถานประกอบการท่ีมีชื่อเสียงทางดานการตลาด

หรือจัดใหมีอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในสภาพแวดลอมท่ีพรอมใชงานจริง 

 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา      อาจารยสมธีราภ  พรมศิริ      

  

         ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน                                    

                       

อาจารยผูสอนรายวชิา                 ผูชวยศาตราจารยดร.ธนากร ปกษา       

   

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         28 ธันวาคม  2560              

  

 

. 



การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

                                          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

    ชื่อรายวิชาภาษาไทย       2562302  กฎหมายธุรกิจ  

    ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ           Business Law 

 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

      - 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 

   อาจารยผูสอน      ผูชวยศาสตราจารยโชคดี นพวรรณ                   ตอนเรยีน  H 1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

      สําหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 

5. สถานท่ีเรียน 

       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

 

 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจาก 

แผนการสอนหากมีความแตกตาง 

เกิน 25% 

แนะนําบทเรียนและเปนการสอบถาม

ความรูพ้ืนฐานทางกฎหมายธุรกิจแนะนํา

วิธีการเรียน การประเมินผล และการทํา

ขอสอบ 

3 3  

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย  วาดวย

เรื่องความสามารถในการทําธุรกิจของ

บุคคลและองคกรธุรกิจ 

3 3  



มคอ. 5 

 2 

นิติกรรมและสัญญา  3 3  

ความสําคัญของสัญญาซ้ือขาย ลักษณะ

ของขอตกลงในการซ้ือขายระหวาง

ประเทศ (Incoterms) 

3 3  

หัวขอ 

 

 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจาก 

แผนการสอนหากมีความแตกตาง 

เกิน 25% 

กฎหมายวาดวยลักษณะของการทําสัญญา

ซ้ือขาย ประเภทของสัญญาซ้ือขาย สิทธิ

และหนาท่ีท่ีเกิดข้ึนระหวางคูสัญญา 

3 3  

ความสําคัญของสัญญาเชาและกฎหมายวา

ดวยลักษณะของการทําสัญญาเชาทรัพย 

3 3  

กฎหมายวาดวยการเชาซ้ือ ซ่ึงอธิบายถึง

ความสําคัญของสัญญาเชาซ้ือ และ

ลักษณะของสัญญาเชาซ้ือ 

3 3  

ลักษณะของสัญญายืม 3 3  

กฎหมายวาดวยการยืม ในสวนการกูยืม

เงิน 

3 3  

กฎหมายวาดวยลักษณะของสัญญาจาง

แรงงานและจางทําของ 

3 3  

กฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส 

3 3  

กฎหมายวาดวยตั๋วเงิน 3 3  

กฎหมายวาดวยหุนสวนและบริษัท 3 3  

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 3 3  

สรุปเนื้อหาตางๆท่ีบรรยายมาท้ังหมดและ

เพ่ิมเติมกฎหมายพิเศษท่ีสําคัญตอการ

ประกอบธุรกิจ เชน การเจรจาและการราง

สัญญา และการบังคับใชกฎหมายแกสัญญา

3 3  
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ท่ีทําโดยผูมีสัญชาติอ่ืน หรือท่ีทําใน

ตางประเทศ เปนตน 

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

(ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม 

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- 

 

- 

 

- 

 

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล 

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของ

การใชวิธีสอน

(ถามี)พรอม

ขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

  มี ไมมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

1) การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงาน

ตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

2) การมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม

กิจกรรมเสริมหลัก 

สูตร 

3) ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

√ 

 

   √ 

 

 

√ 

 

 

 

 

ความรู 

 

1) การทําแบบฝกหัดทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) การใหนักศึกษาจัดทํารายงาน 

4) จัดกิจกรรมในชั้นเรียน 

5) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

  √ 

  √ 

  √ 

  √ 

  √ 

  

ทักษะทาง

ปญญา 

 

1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นท่ีอยูบนพ้ืนฐานหลัก

วิชาการ 

2) การสามารถอางอิง หนังสือ เอกสาร ตํารา เพ่ือมาสนับสนุน

กิจกรรม 

  √ 

 

  √ 
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4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

       เชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรท่ีมีความรูดานกฎหมายธุรกิจมาสอนเสริม 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

      19  คน  

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

       19 คน 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 

      0 คน 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 ตอนเรียน F1  

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 0 0 

3) การทดสอบดวยแบบทดสอบอัตนัย  

4) การประยุกตความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปอธิบายแกปญหาจาก

ปรากฏการณทางสังคม 

  √ 

  √ 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ

รายงานกลุมในชั้นเรียน  

2) พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความ

ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลท่ีดําเนินกิจกรรม 

  √ 

 

  √ 

 

 

 

 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ  

2) ความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการ

เลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษา การนําเสนอ

ตอชั้นเรียน 

  √ 

 

 

  √ 
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B+ 4 22 

B 14 72 

C+ 0 0 

C 0 0 

D+ 0 0 

D 0 0 

F 0 0 

ไมสมบูรณ (I) 0 0 

ผาน (P,S) 0 0 

ตก (U) 0 0 

ขาดสอบ (M) 1 6 

รวม 19 100 

 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

    - 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขออาจมากหรือนอยกวา

ท่ีกําหนดไว 

เนื่องจากมีการนําเสนอและอภิปรายกลุมท่ีอาจ

ควบคุมเวลาไดยากข้ึนอยูกับประเด็นท่ีอภิปราย 

    

6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตุพฤติกรรมของ

นักศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมวิชาชีพไมสามารถ

กระทําไดทุกคน 

โอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของ

นักศึกษาแตละคนไมเหมือนกัน 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- - 

 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
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1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 

 

ผลกระทบ 

- - 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) 

 

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

          เนื้อหารายวิชามีท่ีเก่ียวของคอนขางกวาง ไมสามารถสอนไดโดยละเอียด  

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

         นักศึกษาควรมีการศึกษาทบทวนเองดวยท้ังกอนและหลังการเรียนการสอน 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

           จากการสังเกตนักศึกษาในขณะบรรยายพบวา นักศึกษาบางสวนมีความสนใจในรายวิชานอย 

เนื่องจากเห็นวาเปนวิชาเลือกเสรี และรายวิชาสวนใหญนักศึกษาไดเรียนมาแลว 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

          จัดใหมีการฝกเพ่ิมเติมโดยใชเปนชวงเวลาศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหนักศึกษาจัดกลุมและทํา

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาท่ีเรียน 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ ผลการดําเนินการ 
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ปการศึกษาท่ีผานมา 

 

จัดแบงกลุมเพ่ือศึกษาชวยใหทบทวนไดมากข้ึน จัดแบงกลุมเพ่ือชวยใหทบทวนไดมากยิ่งข้ึน 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

     - 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

เพ่ิมการจัดทํา e-learning กอนเริ่มการสอนภาคเรียนตอไป อาจารยผูสอน 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

     ควรจัดใหมีวิทยากรท่ีปฏิบัติงานจริง มาพบปะพูดคุยกับนักศึกษา  

 

 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารยโชคด ีนพวรรณ 

  

            ลงชื่อ.............................................................วนัท่ีรายงาน 25 ธันวาคม 2560 

                     

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร: อาจารย 

 

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน............................................... 
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 รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

SUAN 

DUSIT  

UNIVERSITY 

3691101 
 หลักเศรษฐศาสตร์ 

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

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

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  
  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์วันวิธู สรณารักษ์   
  อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ ตอนเรียน G1 
   

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 
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 
- ความรู้พืน้ฐานในการศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร ์

3 3  

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  
- ทฤษฎีอรรถประโยชน์  
- ทฤษฎีว่าด้วยเส้นความพอใจเท่ากัน  
- ความหมายค าว่าเส้นความพอใจเท่ากัน

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% 
และลักษณะเส้นความพอใจเท่ากัน เส้น
งบประมาณ 
- ดุลยภาพของผู้บริโภค 
การผลิต  
- ทฤษฎีการผลิตแบบดั้งเดมิ  
- ทฤษฎีการผลติตามหลักผลติผลและ
ต้นทุนเท่ากัน  
- ดุลยภาพของผูผ้ลติ 

3 3  

ต้นทุนการผลิต  
- ประเภทของต้นทุน  
- การค านวณต้นทุนประเภทต่างๆ 

3 3  

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

3 3  

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์ 
- โครงสร้างตลาด  
- ลักษณะของตลาดแตล่ะประเภท  
- การก าหนดราคาและปริมาณของสินค้าและ
บริการในตลาดต่างๆ 

3 3  

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

3 3  

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

3 3  

บัญชีรายได้ประชาชาติ  
- ความหมายรายได้ประชาชาติ  
- ประเภทของรายได้ประชาชาต ิ

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 (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  

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

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. การตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นกระบวนการคิด 
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับ

ประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ เช่น 
การก าหนดราคาและปริมาณการผลิตในตลาด
ประเภทต่าง ๆ อภิปรายกลุ่ม 

 
 
 
 

  

ความรู้ 1. บรรยาย อภิปราย การฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์
กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 
การศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา 

 
 
 
 

  

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. การตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

2. การท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
3. การอภิปรายกลุ่มและวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 
 
 
 

  

ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 

 
 

  

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

การสื่อสาร 
และ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง
จาก website และท ารายงานโดยเน้นการน าตัวเลข 
หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
2. การตอบค าถามในชั้นเรียนและการอภิปรายกลุ่ม 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

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

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 19 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 19 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 0 คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A - - 
B+ - - 
B 6 31.59 
C+ 4 21.05 
C 4 21.05 

D+ - - 
D 3 15.79 
F 1 5.26 

ไม่สมบูรณ ์(I) - - 
ผ่าน (P,S) - - 
ตก (U) - - 

ถอน (W) - - 
ขาดสอบ (M) 1 5.26 

รวม  19 100.00 
 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
       6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

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

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 (ถ้าม)ี 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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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมมากขึ้น เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้มากข้ึน 

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

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
   

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
-ไม่มี- 

 
ชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา: ............................................................................................................................. .. 

ลงชื่อ.....อ.อังคณา เชี่ยวชาญ ..........................................วันทีร่ายงาน ……25 ธันวาคม 2560 ……. 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:...................อ.วันวิธู สรณารักษ์ ……………………............................................. 
 ลงชื่อ....................................................................................วันที่รายงาน........................................... 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:..................................................................................................................... 
 ลงชื่อ...............................................................................วันทีร่ับรายงาน........................................... 
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