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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3652001 จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค   

อาจารยผูสอน    (1) ผศ.อัญชนา ลักษณวิรามสิร ิ ตอนเรียน A1 และ B1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2559 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 

 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

จริยธรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3 3  

จริยธรรมสําหรับผูเช่ียวชาญ 3 3  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาชญากรรมคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต 

6 6  

ความเปนสวนตัว 6 6  

เสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น 

6 6  

ทรัพยสินทางปญญา 6 6  

คุณภาพของซอฟตแวร 3 3  

คุณภาพชีวิต 3 3  

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3  

จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การประกอบวิชาชีพ

คอมพิวเตอร 

3 3  

รวม 39 39  

 
2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช

วิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนใน    



7 
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช

วิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

จริยธรรม เรื่ อ งขอ งค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ งาน  วิ นั ย

จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอตนเองและเพ่ือน

ในกลุม (A1) (B1) 

2. ใหทําโครงงานกรณี ศึกษาหรือรายงานกลุม 

เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ 

หนาท่ีเม่ือไดรับมอบหมายงาน และความตรง

ตอเวลาในการสงงาน (A1) (B1) 

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ 

PowerPoint ประกอบ การบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอนดวยการจัดใหมี

การตอบคําถามทายบทเรียนหรือออกมาทํา

กิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู (A1) (B1) 

2. การแบงกลุมในการทํารายงาน การนําเสนอ

รายงาน และการวิเคราะหกรณีศึกษา (A1) (B1) 

3. ใหนักศึกษาศึกษาคนควา เก่ียวกับ การ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอร การประกอบ

เครื่องคอมพิวเตอร  และการแก ไขปญหา

เบื้ อ งต น เก่ี ยว กับคอม พิ ว เตอร โดย ใช สื่ อ

มัลติ มี เดี ย   พรอมตั้ งประเด็น คําถามและ

นําเสนอ (A1) (B1) 

   

ทักษะทาง

ปญญา 

1. บ รรย ายหั วข อ โด ย ใช สื่ อ  PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษามีสวนรวม

โดยการจัดใหมีการตอบคําถามทายบทเรียน

หรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของ

กับสาระการเรยีนรู (A1) (B1) 

2. สาธิตวิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช

วิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

และการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร (A1) (B1) 

3. มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานท่ี

กําหนดโดยใช ความรูวิชานี้ และนําเสนอผลงาน

ในรูปของการอภปิรายกลุม (A1) (B1) 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายใหทําโครงงานรวมกันเปนกลุมโดย

เนนความรู ท่ีเรียนในวิชากับปญหาท่ีกําหนด 

(A1) (B1) 

2  มอบหมายงานท้ังท่ีเปนงานเดี่ยวและงาน

กลุม (A1) (B1)   

   

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร 

และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจาก 

Website สื่ อ ก ารสอน  e-learning และ ทํ า

รายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง 

จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ (A1) (B1) 

2.กําหนดใหนักศึกษานําเสนอรายงานท่ีไดจาก

การศึกษาคนควาโดยใชรูปแบบเอกสารรายงาน

และแฟมขอมูล  

นําเสนองานดวยสื่อภาพเลื่อนและสงรายงานใน

รู ป แ บ บ ไฟ ล ข อ มู ล ผ า น สื่ อ ไป ร ษ ณี ย

อิเล็กทรอนิกส (A1) (B1) 

   

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. นักศึกษาควรไดเขารวมการสัมมนาเก่ียวกับจริยธรรมและกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

(A1) (B1) 

2. เนื่องจากรายวิชาเปนการบรรยายทฤษฏี อาจทําใหนักศึกษาขาดความสนใจ จึงควรให

นักศึกษาบันทึกสรุปเนื้อหาในแตละชั่วโมงเรียน และทําแบบทดสอบเพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษา

เกิดความสนใจในบทเรียน (A1) (B1) 
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หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 38 

B1 31 

รวม 69 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 38 

B1 31 

รวม 69 
 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 0 

B1 0 

รวม 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

จํานวน

(คน) 

คิดเปนรอย

ละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปนรอย

ละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

A 0 0 0 0 0 0 

B+ 1 2.63 1 3.23 2 2.90 

B 9 23.69 3 9.68 12 17.39 

C+ 7 18.42 8 25.81 15 21.74 

C 13 34.21 11 35.48 24 34.78 

D+ 0 0 2 6.45 2 2.90 

D 0 0 0 0 0 0 

F 0 0 0 0 0 0 

ไมสมบูรณ (I) 8 21.05 6 19.35 14 20.29 

ขาดสอบ(M(I*)) 0 0 0 0 0 0 

ผาน (P,S) 0 0 0 0 0 0 

ไมผาน (U) 0 0 0 0 0 0 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0 0 0 0 0 

รวม 38 100.00 31 100.00 69 100.00 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

    ไมมี 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

 6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตุพฤติกรรมของ 

นักศึกษาเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ไมสามารถ

กระทําไดทุกคน (A1) (B1) 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมี

คุณธรรมของนักศึกษาแตละคน ไมเหมือนกัน 

(A1) (B1) 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในบาง

บทเรียน (A1) (B1) 

ผลการทดสอบหลังเรียนมีภาพรวมท่ีดีข้ึน เมือ

เทียบกับการทดสอบกอนเรียน และนักศึกษามี

ความกระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งข้ึน (A1) 

(B1) 

 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- - 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

การสอนโดยวิธีการบรรยายและใหบันทึกสรุปสาระสําคัญของการบรรยาย ทําใหเกิด

ประโยชน ชวยใหนักศึกษาไดเกิดความสนใจและกระตื้อรื้อรน (A1) (B1) 

     

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

สิ่งท่ีนักศึกษาประเมินตรงกับความคิดเห็นของผูสอนและจะนําไปใชในปการศึกษา

ตอไป (A1) (B1) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

- 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

- - 

 

 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

     - 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

- - - 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ควรจัดใหมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูและการเสริมความรูประเด็นทางดาน

จริยธรรมและกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร (A1) (B1) 

  

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:      ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค                          .  

                                                              

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน      15 มิถุนายน 2560          .     

 

อาจารยสอนรายวชิา:        ผศ.อัญชนา ลักษณวิรามสิริ                                                     .     
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

                                                               

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน      15 มิถุนายน 2560          .     
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หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

รายงานผลการดาํเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

ภาคการศึกษา 2/2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUAN  

DUSIT  

UNIVERSITY 

3652103 
โครงสรางขอมูลและ ขั้นตอนวิธี 

    (Data Structure and Algorithm) 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

 

 

 

สารบัญ 
 

หมวด                  หนา 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         76 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       76 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     76 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)  76 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    76 

5. สถานท่ีเรียน        76 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    77 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    77 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน      83 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน   84 

      รายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     86 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     86 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน      86 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    86 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W)     86 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     87 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     87 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา  87 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     89 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ     89 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  89 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      89 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        90 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    90 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      90 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        90 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ   90 

      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    90 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  91 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  91 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3652103 

 

โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธ ี                                                3(2-2-5) 

(Data Structure and Algorithm)  

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมี 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะล ิ  

อาจารยผูสอน ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค ตอนเรียน A1/B1  

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี  2 ปการศึกษา 2559 

5. สถานท่ีเรียน 

    หอง 505 อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจรงิ 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกินรอยละ 25 

บทท่ี 1 ขอมูล โครงสรางขอมูล

และข้ันตอนวิธี 

1.1 ขอมูลและรูปแบบของ

ขอมูล 

1.2 ระดับของขอมูลและการ

จัดการขอมูล 

1.3 ความหมายของโครงสราง

ขอมูล 

1.4 ประเภทของโครงสราง

ขอมูล 

1.4.1 โครงสรางขอมูลแบบเชิง

เสน 

1.4.2 โครงสรางขอมูลแบบไม

เปนเชิงเสน 

1.5 ข้ันตอนวิธีหรือข้ันตอนวิธี 

1.5.1 การวัดผลข้ันตอนวิธี 

1.5.2 ประสิทธิภาพของข้ันตอน

วิธ ี

1.6 รหัสเทียมหรือซูโดโคด 

1.6.1 หลักการเขียนรหัสเทียม 

1.6.2 ประโยชนของรหัสเทียม 

1.7 ผังงาน 

1.7.1 โครงสรางของการเขียน

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจรงิ 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกินรอยละ 25 

ผังงาน 

1.7.2 ลักษณะของผังงานท่ีดี 

1.8 การออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม 

1.8.1 การวิเคราะหปญหา 

1.8.2 การออกแบบโปรแกรม 

1.8.3 การพัฒนาโปรแกรม 

1.8.4 การทดสอบโปรแกรม 

1.8.5 การจัดทําเอกสาร

ประกอบโปรแกรมและการ

บํารุงรักษา 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

บทท่ี 2 แถวลําดับหรืออารเรย 

2.1 ความหมายของตัวแปรชุด

หรือแถวลําดับ 

2.2 ลักษณะของแถวลําดับ 

2.3 ประเภทของแถวลําดับ

2.3.1 แถวลําดับ 1 มิติ 

2.3.2 แถวลําดับ 2 มิติ 

2.3.3 แถวลําดับ 3 มิติ 

2.4 การดําเนินการกับอารเรย 

2.5 การประยุกตใชงานในการ

เขียนโปรแกรม 

2.5.1 ขอมูลชนิดโครงสราง 

2.5.2 แถวลําดับของโครงสราง 

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจรงิ 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกินรอยละ 25 

2.5.3 ขอมูลชนิดโครงสรางซอน

กัน 

2.5.4 ตัวชี้ชนิดโครงสราง 

2.5.5 ขอมูลชนิดยูเนียน 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

บทท่ี 3 รายการโยงหรือลิงค

ลิสต 

3.1 ความหมายของรายการโยง 

3.2 ลักษณะของรายการโยง 

3.3 ประเภทของรายการโยง 

3.3.1 รายการโยงทางเดียว 

3.3.2 รายการโยงสองทาง 

3.3.3 รายการโยงหลายทาง 

3.4 การดําเนินการกับรายการ

โยง 

3.4.1 การดําเนินการกับรายการ

โยงทางเดียว 

3.4.2 การดําเนินการกับรายการ

โยงทางเดียวเปนวง 

3.4.3 การดําเนินการกับรายการ

โยงสองทาง 

3.4.4 การดําเนินการกับรายการ

โยงสองทางเปนวง 

3.4.5 การดําเนินการกับรายการ

โยงหลายทาง 

8 8  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจรงิ 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกินรอยละ 25 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

 

บทท่ี 4 สแตกหรือกองซอน 

4.1 ความหมายของสแตก 

4.2 ลักษณะของสแตก 

4.3 การดําเนินการกับสแตก 

4.4 การเขียนโปรแกรมกับชนิด

ขอมูลสแตก 

4.4.1 การเขียนโปรแกรมสแตก

ดวยแถวลําดับ 

4.4.2 การเขียนโปรแกรมสแตก

ดวยพอยเตอร 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

8 8  

บทท่ี 5 แถวคอยหรือคิว 

5.1 ความหมายของคิว 

5.2 ลักษณะของคิว 

5.3 ประเภทของคิว 

5.3.1 คิวธรรมดา 

5.3.2 คิววงกลม 

5.3.3 คิวท่ีเรียงลําดับตาม

ความสําคัญ 

5.4 การดําเนินการของคิว 

8 8  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจรงิ 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกินรอยละ 25 

5.4.1 การทํางาน EnQueue 

5.4.2 การทํางาน DeQueue 

5.4.3 การทํางาน Queue 

Front 

5.4.4 การทํางาน Queue Rear 

5.5 การประยุกตใชงานคิวใน

การเขียนโปรแกรม 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

บทท่ี 6 รูปตนไมหรือทรี 

6.1 ความหมายของทรี 

6.2 ลักษณะของทรี 

6.3 ประเภทของทรี 

6.3.1 Binary Tree 

6.3.2 B-Tree 

6.4 การดําเนินการกับทรี 

6.4.1 การทองเขาไปในไบนารีท

รี 

6.4.2 การแทนโครงสรางทรี 

6.4.3 การแทนนิพจน

คณิตศาสตรดวยไบนารีทรี 

6.4.4 การแปลงทรีใหเปน 

ไบนารีทรี 

6.4.5 การแปลงฟอรเรสตให

เปนไบนารีทรี 

6.5 การประยุกตใชงานในการ

8 8  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจรงิ 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกินรอยละ 25 

เขียนโปรแกรม 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

บทท่ี 7 กราฟ 

7.1 ความหมายของกราฟ 

7.2 ลักษณะของกราฟ 

7.3 ประเภทของกราฟ 

7.3.1 กราฟแบบระบุทิศทาง 

7.3.2 กราฟแบบไมระบุทิศทาง 

7.3.3 กราฟแบบมีน้ําหนัก 

7.3.4 กราฟแบบไมมีน้ําหนัก 

7.4 คําศัพทเฉพาะของกราฟ 

7.5 การดําเนินการกับโครงสราง

ขอมูลกราฟ 

7.5.1 การเพ่ิมเวอรเท็กซ  

(Add Vertex) 

7.5.2 การลบเวอรเท็กซ 

(Delete Vertex) 

7.5.3 การเพ่ิมเสนเชื่อมตอ 

(Add Edge) 

7.5.4 การลบเสนเชื่อมตอ 

(Delete Edge) 

7.5.5 การคนหาเวอรเท็กซ 

(Find Vertex) 

7.5.6 การทองไปในกราฟ 

(Traverse Graph)  

8 8  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจรงิ 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกินรอยละ 25 

7.6 การหาระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด 

7.6.1 วิธี Minumum 

Spanning Tree 

7.6.2 วิธี Dijkstra Algorithm 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

บทท่ี 8 การเรียงลําดับและ

คนหาขอมูล 

8.1 การเรียงลําดับขอมูล 

8.1.1 การเรียงลําดับแบบแทรก 

8.1.2 การเรียงลําดับแบบเลือก 

8.1.3 การเรียงลําดับแบบฟอง 

8.1.4 การเรียงลําดับแบบเร็ว 

8.1.5 การเรียงลําดับแบบ

เปลือกระบบหรือแบบเชลล 

8.1.6 การเรียงลําดับแบบฐาน

หรือเรดิกซ 

8.2 การคนหาขอมูล 

8.2.1 การคนหาขอมูลแบบเรียง

ตามลําดับ 

8.2.2 การคนหาขอมูลแบบ 

ไบนารี 

8.2.3 การคนหาขอความ 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

8 8  

รวม 60 60  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

โดยเนนในเรื่องของความ

รับผิดชอบตองาน วินัย

จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและเพ่ือนในกลุม  

2. ใหทํางานเดี่ยว เพ่ือพิจารณา

ความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ 

หนาท่ีเม่ือไดรับมอบหมายงาน 

และความตรงตอเวลาในการสง

งาน 

 

 

 

 

 

 

  

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 

โดยใชสื่อภาพเลื่อนประกอบการ

บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมในการสอน โดยการจัดใหมี

การตอบคําถามจากกรณีศึกษา 

หรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้น

เรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. มอบหมายงานใหนักศึกษา

คนควาหาความรูเพ่ิมเติมจาก

หนังสือ หรือสื่ออินเทอรเน็ต  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

ทักษะทาง

ปญญา 

1. มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกฝน

จากกรณีศึกษา โดยฝกให

วิเคราะหโจทยปญหา เขียน

ข้ันตอนการทํางาน และเขียน

โปรแกรมเพ่ือแสดงผลลัพธของ

โจทยปญหา 

   

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกฝน

การเขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหา

โจทย  

 

 

  

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา

กรณีตัวอยางดวยตนเองจาก

เว็บไซตสื่อการสอน 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 39 

B1 33 

รวม 72 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 39 

B1 33 

รวม 72 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 - 

B1 - 

รวม - 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 

ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปนรอย

ละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปนรอย

ละ 

A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

B+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

B 1 2.56 0.00 0.00 1 1.59 

C+ 6 15.38 1 3.03 7 11.11 

C 12 30.77 1 3.03 13 20.63 

D+ 12 30.77 6 18.18 18 28.57 

D 7 17.96 17 51.52 24 38.10 

F 1 2.56 8 24.24 0 0.00 

ไมสมบูรณ (I) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ขาดสอบ(M(I*)) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ผาน (P,S) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ไมผาน (U) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 39 100.00 33 100.00 63 100.00 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมมี 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

    6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในหองเรียน  

 

- การตรวจผลงานของนักศึกษาท้ังรายบุคคลและ

รายกลุม 

- ผลการทดสอบยอย 

 

 

- นักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิชา 

สามารถตอบคําถามระหวางเรียนได 

- ผลงานของนักศึกษาท่ีตรวจมีคะแนนอยูใน

เกณฑปานกลางถึงดี 

- ผลการทดสอบยอยของนักศึกษาโดยภาพ

รวมอยูในเกณฑดี มีคะแนนไมต่ํากวาครึ่งของ

คะแนน 

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

ยังคงไมไดรับการจัดการเรื่องปลั๊กไฟในหองเรียน

ไมเพียงพอใหนักศึกษาใชงานเครื่องคอมพิวเตอร

แบบพกพา นักศึกษาตองตอพวงกัน  

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคไมสามารถใชงานได 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

- 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

  

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบโดย

ไดพัฒนาการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา   

นักศึกษามีความรวมมือในการเรียนรูเพ่ิมข้ัน 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 - ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของนักศึกษา และขอคิดเห็นจากคณาจารยในหลักสูตรท่ีสอน

นักศึกษารายวิชาท่ีตอเนื่องกัน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

- ปรับปรุง 

- จัดทํากรณีตัวอยาง 

- จัดกิจกรรมใหหลากหลาย

เพ่ือ พัฒนานักศึกษาใหมี

ความกระตือรือรนในการ

เรียนการสอน 

จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอนการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษา

ตอไป 

ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ 

ตองประสงค 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

จัดกิจกรรมเพื่อฝกวิธีคิด วินัยและความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา:      ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะล ิ            

                                                              

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         20 พฤษภาคม  2560            

 

อาจารยสอนรายวชิา:                  ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค                    

                                                     

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         20 พฤษภาคม  2560      
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ 
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หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

รายงานผลการดาํเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

ภาคการศึกษา 2/2559 

 

Business Computer | Suan Dusit  

 

SUAN 

DUSIT 

RAJABHAT 

UNIVERSITY 

3652602 
การสื่อสารขอมูลทางธุรกิจและการจัดการ

เครือขายคอมพิวเตอร (Business Data 

Communication and Computer Network 

Management 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

สารบัญ 
 

หมวด                  หนา 

 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         125 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       125 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     125 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)  125 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    125 

5. สถานท่ีเรียน        125 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    125 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    125 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน      126 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน   126 

      รายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     128 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     129 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน      129 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    129 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W)     129 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     129 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     130 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา  130 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     130 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ     131 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  131 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      131 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        131 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    131 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      131 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        131 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ   131 

      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    132 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  132 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  132 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3652602 การสื่อสารขอมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร  

(Business Data Communication and Computer Network 

Management) 

3(2-2-5) 

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมี 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชา ผศ.สุภารัตน คุมบํารุง  

อาจารยผูสอนรายวิชา    ผศ.สุภารัตน คุมบํารุง ตอนเรียน B1,C1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

5. สถานที่เรียน 

    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 หอง 505 ,506 

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

การสื่อสารขอมูลทางธุรกิจท้ัง

ภายในและภายนอกองคกร 

4 4  

การสื่อสารขอมูลผานเครือขาย

สังคมออนไลน 

4 4  

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

เบื้องตน 

4 4  

สื่อสงขอมูลและเทคโนโลยีการ

สงผานขอมูลทางธุรกิจ 

8 8  

การสงและการรับขอมูล 4 4  

สถาปตยกรรมเครือขาย 8 8  

ตัวแบบเครือขายคอมพิวเตอร

และเครือขายอินเทอรเน็ต 

4 4  

รูปแบบการเชื่อมตอและ

องคประกอบของเครือขาย 

4 4  

เครือขายคอมพิวเตอรแบบมี

สาย 

4 4  

เทคโนโลยีเครือขายไรสาย 4 4  

โพรโทคอลท่ีใชในระบบ

เครือขาย 

4 4  

ความม่ันคงปลอดภัยในระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

4 4  

ศึกษาดูงานระบบเครือขายของ

ลํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

4 4  

รวม 60 60  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

 

 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

โดยเนนในเรื่องของความ

รับผิดชอบตองาน วินัย

จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและเพ่ือนในกลุม  

2. ใหทํางานท่ีมอบหมาย เพ่ือ

พิจารณาความรับผิดชอบความ

ซ่ือสัตยตอ หนาท่ีเม่ือไดรับ

มอบหมายงาน และความตรงตอ

เวลาในการสงงาน 

 
 

 

 

 

 

  

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 

โดยใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอน 

โดยการจัดใหมีการตอบคําถาม

จากกรณีศึกษา หรือออกมาทํา

กิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของ

กับสาระการเรียนรู 

2. การมอบหมายงานตามสาระการ

เรียนรู 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

3. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาคําศัพท

เฉพาะทางของระบบเครือขาย 

 

ทักษะทาง

ปญญา 

 

 

 

 

1. บรรยายหัวขอโดยใชสื่อ 

PowerPoint ประกอบการ

บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมโดยการจัดใหมีการตอบ

คําถามเก่ียวกับกรณีศึกษา หรือ

ออกมาทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ี

เก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. การฝกปฏิบัติเชื่อมตอเครือขาย

แบบมีสาย และไรสาย การจัดการ

ระบบเครือขาย การทําซับเน็ต 

3. มอบหมายงานใหนักศึกษาทํา

รายงานท่ีกําหนดโดยใชความรู

วิชานี้ และนําเสนอผลงานในรูป

ของการอภิปรายกลุม 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายใหทํากิจกรรมรวมกัน

เปนกลุมโดยเนนความรูท่ีเรียนใน

วิชากับปญหาท่ีกําหนด 

2. มอบหมายงานในลักษณะงาน

กลุม        

 
 

 

 

  

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร 

และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา

ดวยตนเองจาก Website สื่อการ

สอน e-learning และทํารายงาน

โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติ

อางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

 

 

 

 

 

 

2. กําหนดใหนักศึกษานําเสนอ

รายงานท่ีไดจากการศึกษาคนควา

โดยใชรูปแบบเอกสารรายงาน

และแฟมขอมูล  

3. การสงงานผานไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

 
 

 

 

 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

นักศึกษาควรมีการทบทวนสิ่งท่ีไดเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ ผูสอนอาจหาวิธีการกระตุนให

ผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการอานหนังสือ ตํารา ฯ ดวยวิธีการทดสอบกอนเรียน หลัง

เรียน และควรใหมีการฝกปฏิบัติควบคูเพ่ือใหเกิดการจดจําและเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

B1 39 

C1 33 

รวม 72 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา   (นักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

B1 39 

C1 32 

รวม 72 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

B1 0 

C1 0 

รวม 0 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน รอยละ รวม 

B1 C1 B1 C1 จํานวน

(คน) 

คิดเปนรอย

ละ 

A 0 0 0.00 0.00 0 0.00 

B+ 0 0 0.00 0.00 0 0.00 

B 10 0 25.64 0.00 10 13.89 

C+ 16 7 41.03 21.21 23 31.94 

C 11 7 28.21 21.21 18 25.00 

D+ 2 4 5.13 12.12 6 8.33 

D 0 5 0.00 15.15 5 6.94 

F 0 2 0.00 6.06 2 2.78 

ไมสมบูรณ (I) 0 6 0.00 18.18 6 8.33 

ขาดสอบ (M) 0 2 0.00 6.06 2 2.78 

ผาน (P,S) 0 0 0.00 0.00 0 0.00 

ไมผาน (U) 0 0 0.00 0.00 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา (W) 0 0 0.00 0.00 0 0.00 

รวม 39 32 100.00 100.00 72 100 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

 ไมมี  

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

     6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

          

6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- การสังเกตและสัมภาษณนักศึกษาในหองเรียน 

 

 

- ผลการทดสอบ 

 

 

- นักศึกษาท่ีตั้งใจเรียน สามารถตอบคําถาม

ระหวางเรียนได โดยเฉพาะหลังจากการฝก

ปฏิบัติแลว 

- ผลการทดสอบขอเขียนของนักศึกษาโดยภาพ

รวมอยูในเกณฑปานกลาง และผลการทดสอบ

ปฏิบัตินักศึกษาสามารถทําไดดีกวา ผลโดยภาพ

รวมอยูในเกณฑดี 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- - 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 
 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

นักศึกษาตองการใหสอนฝกปฏิบัติมากกวาทฤษฎี เชน การทําสายสัญญาณ การ

เชื่อมตอเครือขายแบบมีสายและไรสาย ทําใหนักศึกษาสนใจ และตั้งใจเรียนมากข้ึน 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

นักศึกษามีความตั้งใจมากข้ึน และสนใจการฝกปฏิบัติมากกวาการบรรยายในชั้น

เรียน ดังนั้นควรจัดใหมีการฝกปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเสริมความเขาใจในเนื้อหาสาระของรายวิชา 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

- 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

- จัดใหมีการฝกปฏิบัติมากข้ึน ในเรื่องสื่อกลางท่ี

ใชสงขอมูล 

 

- ผูสอนไดดําเนินการใหนักศึกษาไดฝก

ปฏิบัติการทําสายสัญญาญ พรอมท้ังหาตัวอยาง

สายสัญญาญตาง ๆ มาประกอบการเรียนการ
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

- จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกหองเรียนเพ่ือเสริม

ประสบการณ และทําใหเขาใจเนื้อหาในสวนท่ี

เปนทฤษฎีมากข้ึน 

- จัดใหมีการเขารวมสัมมนาหรือการบรรยาย

พิเศษจากผูเชี่ยวชาญในหัวขอท่ีเก่ียวของกับ

สาระการเรยีนรู 

 

สอน 

- ไดจัดใหมีการศึกษาดูงานท่ีหองเครือขายของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสรุปสิ่งท่ีไดไปศึกษาดู

งานอีกครั้ง 

- จัดใหมีการอบรมเรื่อง NETPIE Network 

platform for Internet of Everything โดย

วิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอก มาบรรยายให

นักศึกษา 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

     - 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ควรเพ่ิมเวลาการฝกปฏิบัติตาม

เนื้อหาสาระของวิชาเพ่ิมมาก

ข้ึน  

กอนเริ่มการเรียนการสอนในป

การศึกษาตอไป 

อาจารยผูสอน 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

1. ควรกําหนดใหนักศึกษามีการอานหนังสือ เอกสาร/ตํารา อยางสม่ําเสมอ รวมถึงศึกษา

แนวโนมของเทคโนโลยีสมัยใหมจากนิตยสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี เปนตน 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา:      ผศ.สภุารัตน  คุมบํารุง    .      

                                                              

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         5 มิถุนายน 2560         .     

 

อาจารยสอนรายวชิา:                  ผศ.สุภารัตน    คุมบํารุง        .                                                                   

 

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน          5 ,มิถุนายน 2560         . 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

รายงานผลการดาํเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
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มคอ. 5 

3652105 ระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

หมวด           หนา 

 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         4  

1. รหัสและชื่อรายวิชา       4 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     4 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)  4 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    4 

5. สถานท่ีเรียน        4 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    5 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    5 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน      7 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน   8 

      รายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     10 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     10 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน      10 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    10 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W)     10 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     11 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     11 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา  11 



มคอ. 5 

3652105 ระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     12 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ     12 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  12 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      12 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        13 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    13 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      13 

 

 

หมวด           หนา 

 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง         13 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ    13 

      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา     14 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป   14 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา   14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 5 

3652105 ระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3652105 

 

ระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ (Database Systems in Business) 3(2-2-5) 

 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมี 

 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะล ิ  

อาจารยผูสอน    ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ ตอนเรียน A1  

 ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะล ิ ตอนเรียน B1  
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4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี  2 ปการศึกษา 2559 

 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5    
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ฐานขอมูลทางธุรกิจ 

- แนวคิดเก่ียวกับฐานขอมูลทางธุรกิจ 

- ระบบแฟมขอมูล 

- ระบบฐานขอมูล 

- การนําฐานขอมูลมาใชในการ 

- จัดการขอมูลทางธุรกิจ 

- องคประกอบของระบบฐานขอมูล 

- ระบบจัดการฐานขอมูล 

- หนาท่ีของระบบจัดการฐานขอมูล 

- Data Dictionary และ File    

  Manager 

- ประโยชนของฐานขอมูล 

4 4  

สถาปตยกรรมของระบฐานขอมูล 

- สถาปตยกรรมฐานขอมูล 

- การแปลงรูป และอินสแตนท 

- สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล 

  กับผูบริหารฐานขอมูล 

- สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล 

  กับระบบการจัดการฐานขอมูล 

- ความอิสระของขอมูล 

4 4  

แบบจําลองฐานขอมูล 

- แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับแบบจําลอง 

  ฐานขอมูล 

- ประเภทของแบบจําลองขอมูล 

- การสรางแบบจําลองขอมูล 

4 4  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

- โครงสรางของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

- กฎความบูรณาภาพเชิงสัมพันธ 

- การแทนเคารางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

4 4  

แบบจําลองอี-อาร 

- แนวคิดเก่ียวกับแบบจําลอง อี-อาร 

- เอนทิตี 

- แอททริบิวต 

- ความสัมพันธ 

- แอททริบิวตบนความสัมพันธ 

- กฎบนความสัมพันธ 

- สรุปสัญลักษณของแผนภาพอี-อาร 

- การออกแบบแผนภาพอี-อาร 

- ตัวอยางการสรางแผนภาพอี-อาร 

8 8  

การแปลงแผนภาพอี-อารเปน

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

- การแปลงแผนภาพอี-อารเปนรีเลชัน 

- การแปลงเอนทิตี 

- การแปลงแอททริบิวตของเอนทิตี 

- การแปลงความสัมพันธระหวาง 

  เอนทิตี 

- พจนานุกรมขอมูล 

4 4  

การบรรทัดฐานขอมูล 

- แนวคิดเก่ียวกับการบรรทัดฐานขอมูล 

- ฟงกชันการข้ึนตอกัน 

- การทําบรรทัดฐานขอมูล 

4 4  

การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ

ดวย UML  

- แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับการวิเคราะห 

4 4  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

  และออกแบบเชิงวัตถุ 

- UML 

- คลาสไดอะแกรม 

- องคประกอบและสัญลักษณของ 

  คลาสไดอะแกรม 

- ความสัมพันธระหวางคลาส 

- คลาสไดอะแกรมสําหรับการออกแบบ 

  ฐานขอมูล 

- แอคทิวิตีไดอะแกรม 

ภาษาสําหรับการจัดการระบบ

ฐานขอมูล 

- ภาษาเอสคิวแอล 

- ประเภทของคําสั่งภาษาเอสคิวแอล 

- ฟงกชันในคําสั่งเอสคิวแอล 

- ชุดคําสั่งท่ีชวยจัดทําสรุปผลรายการ 

8 8  

การบํารุงรักษาและการบริหาร

ฐานขอมูล 

- รายการเปลี่ยนแปลง 

- การควบคุมการใชงานฐานขอมูลโดย 

  ผูใชหลายคน 

- การสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูล 

- การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ 

  ฐานขอมูล 

- การปรับระบบฐานขอมูลใหมี 

  ประสิทธิภาพ 

- จริยธรรมสําหรับผูบริหารฐานขอมูล 

4 4  

การพัฒนาระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ 

- วงรอบชีวิตการพัฒนาระบบงาน 

  สารสนเทศ ฐานขอมูล 

8 8  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

- วงรอบชีวิตการพัฒนาฐานขอมูล 

- ตัวอยางการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

  ทางธุรกิจ 

- การออกแบบฐานขอมูลดวย  

   Microsoft Access 

นําเสนอกรณีศึกษา (นักศึกษา) 4 4  

รวม 60 60  

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

โดยเนนในเรื่องของความ

รับผิดชอบตองาน วินัย

จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและเพ่ือนในกลุม  

2. ใหทํางานกลุม เพ่ือพิจารณา

ความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ 

หนาท่ีเม่ือไดรับมอบหมายงาน 

 

 

 

 

 

 

 นักศึกษาบางคนไมสงงาน

ตามกําหนดเวลา เนื่องจาก

ขาดความกระตือรือรนใน

การทํางาน   
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

และความตรงตอเวลาในการสง

งาน 

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 

โดยใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอน 

โดยการจัดใหมีการตอบคําถาม

จากกรณีศึกษา หรือออกมาทํา

กิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของ

กับสาระการเรียนรู 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญและการฝก

ปฏิบัติในสถานการณจําลอง 

สถานการณจริง 

3. มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกฝน

จากกรณีศึกษา โดยกําหนดใหอยู

ในเนื้อหาของการออกแบบและ

วิเคราะหขอมูล เพ่ือนํามา

ออกแบบฐานขอมูล และพัฒนา

โปรแกรมฐานขอมูลสําหรับธุรกิจ

ขนาดเล็กได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักศึกษาบางคนขาดการวาง

แผนการทํางาน ขาดทักษะ

ในการออกแบบฐานขอมูล

เนื่องจากเปนรายวิชาปฏิบัติ

จึงตองมีการฝกฝนใน

หองเรียนพรอมมีขอเสนอ

จากผูสอน 

ทักษะทาง

ปญญา 

1. มีการใชการศึกษากรณีตัวอยาง 

วิเคราะห สังเคราะห สรุปผลและ

นําเสนอ 
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

2. มอบหมายงานใหนักศึกษา

ออกแบบฐานขอมูล ออกแบบ

ความสัมพันธของขอมูล และ

พัฒนาโปรแกรมฐานขอมูล

สําหรับธุรกิจขนาดเล็กได 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มีการมอบหมายงานในลักษณะ

งานรายบุคคลและงานกลุม 

2. กรณีงานกลุมใหนักศึกษา

ออกแบบฐานขอมูล และพัฒนา

โปรแกรมฐานขอมูลสําหรับธุรกิจ

ขนาดเล็กได เปนกรณีศึกษาแบบ

กลุม กลุมละ3-4 คน โดยเลือก

หัวขอท่ีสนใจในกลุมธุรกิจขนาด

เล็ก 

3. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสื่อสารกับผูอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา

กรณีตัวอยางดวยตนเองจาก 

Website สื่อการสอน เพ่ือใชเปน

แนวทางในการออกแบบ 

2. นําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบ

และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 นักศึกษาขาดการศึกษา

คนควาขอมูลเพ่ิมเติม 

เนื่องจากไมเห็นความสําคัญ

ของกรณีตัวอยาง 

 

 

 



มคอ. 5 

3652105 ระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

12 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ือใหนักศึกษาเห็นความแตกตางของการ

ออกแบบระบบฐานขอมูลทางธุรกิจตาง ๆ  

2. นักศึกษาควรมีความกระตือรือรน ในการศึกษาคนควาดวยตนเองมากกวานี้ 

3. มอบหมายกรณีศึกษาท่ีหลากหลายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามี

ทักษะในการจัดการระบบฐานขอมูล และพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลสําหรับธุรกิจขนาดเล็กได 

 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 39 

B1 33 

รวม 72 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 39 

B1 33 

รวม 72 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 0 

B1 0 
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รวม 0 

 

 

 

 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 

จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 

A 0 0.00 0 0.00 

B+ 2 5.13 0 0.00 

B 13 33.33 1 3.03 

C+ 7 17.95 4 12.12 

C 15 38.47 6 18.18 

D+ 1 2.56 7 21.21 

D 1 2.56 9 27.28 

F 0 0.00 0 0.00 

ไมสมบูรณ (I) 0 0.00 5 15.15 

ขาดสอบ(M(I*)) 0 0.00 1 3.03 

ผาน (P,S) 0 0.00 0 0.00 

ไมผาน (U) 0 0.00 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 0 0.00 

รวม 39 100.00 33 100.00 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

5.1 นักศึกษาบางคนขาดความใสใจและความตั้งใจในการทํางานกลุมและงานเดี่ยว และไมพยายาม

ทบทวนบทเรียน ขาดความใสใจ และไมตั้งใจทําอยางท่ีควร จึงไดคะแนนสวนนี้นอย ทําใหระดับการเรียน

ลดลงอยางนอย 1 ระดับ  
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5.2 คะแนนท่ีแตกตางกันมีสาเหตุมาจากคะแนนสอบซ่ึงนักศึกษาแตละคนจะมีคะแนนท่ีตางกัน 

เนื่องจากการสอบไดวัดผลเปนรายบุคคล 

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ระยะเวลาท่ีใชในแตละหวัขอ อาจมากหรือนอย

กวาท่ีกําหนดไว 

- เนื่องจากมีการนําเสนอ และอภิปรายกลุม ท่ีอาจ

ควบคุมเวลาไดยาก 

- เนื่องจากมีการหยุดการเ รียนฉุกเฉิน เกินกวาท่ี

คาดไว  

 

 

    6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- การสังเกตพฤติกรรม การใหความรวมมือในชั้น

เรียน การทํากิจกรรมกลุม และใหนักศึกษาตอบ

คําถามในหองเรียน  

 

- การตรวจผลงานของนักศึกษาท้ังรายบุคคลและ

รายกลุม 

- ผลการทดสอบยอย 

 

- ผลหลังการออกผลการเรียนรายวิชา                        

                                  

- ผลงานกรณีศึกษาระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ 

- นักศึกษามีพฤติกรรมในชั้นเรียนปกติ มีความ

รวมมือในชั้นเรียนดี รวมท้ังใหความรวมมือในการ

ทํากิจกรรมกลุม มีความรูความเขาใจในเนื้อหา

รายวิชา สามารถตอบคําถามระหวางเรียนได 

- ผลงานของนักศึกษาท่ีตรวจมีคะแนนอยูในเกณฑ

ปานกลาง 

- ผลการทดสอบยอยของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู

ในเกณฑดี มีคะแนนไมต่ํากวาครึ่งของคะแนน 

- ผลการเรียนของนักศึกษาสวนใหญอยูในระดับ

ปานกลาง 

- ผลงานกรณีศึกษาระบบฐานขอมูลทางธุรกิจของ

นักศึกษาซ่ึงเปนงานกลุมสวนใหญอยูในระดับปาน
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กลาง ใชงานไดดีเปนบางกลุม 

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

หองเรียนมีปลั๊กไฟไมเพียงพอใหนักศึกษาใชงาน

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา นักศึกษาตองตอ

พวงกัน  

ในระหวางการเรียนการสอนอาจเกิดอุบัติเหตุหรือ

อันตรายได เนื่องจากสายไฟปลั๊กท่ีนํามาตอพวงกัน  

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- การทํางานกลุมท่ีอาจารยมอบหมายไมไดรับความรวมมือจากสมาชิกในกลุมบางคน 

- กรณีศึกษาเปนประโยชนใหนักศึกษาไดฝกคนควาหาความรูและฝกปฏิบัติไดเปนอยางดี 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

 - ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับผูสอนสามารถนํามาปรับปรุงในปการศึกษา

ถัดไป 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 2.1.1 นักศึกษาสวนหนึ่งขาดความรับผิดชอบ ไมสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 2.1.2 นักศึกษาบางคนไมรับผิดชอบงานกลุมเทาท่ีควร และกลุมไมสามารถชักจูงใหเพ่ือนเขามามี

สวนรวมได 

 2.1.2 นักศึกษาใชเวลาในการทํางานกลุมคอนขางนาน และเม่ือมีการนําเสนอผลงานใชเวลาเกิน

กวาท่ีวางแผนไว 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

 จะตองมีการระบุเวลาการสงงานท่ีชัดเจน พรอมท้ังติดตามงาน เพ่ือกระตุนใหนักศึกษามีความ

รับผิดชอบมากข้ึน 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

- เตรียมการสอนอยางเปนระบบโดยพิจารณาท้ัง

รายวิชา มีการกําหนดวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  

- ปรับรายละเอียดเนื้อหาบางสวนเพ่ือใหมีความ

สอดคลองกันของเนื้อหา 

- เพ่ิมเวลาในการศึกษากรณีศึกษาเพ่ือใหนักศึกษา

ไดฝกปฏิบัติในการจัดการระบบฐานขอมูลทาง

ธุรกิจมากข้ึน 

- บรรลุตามจุดมุงหมายของแผนการสอน 

- จัดลําดับกอนหลังของเนื้อหาทําใหรายละเอียด

เนื้อหาท่ีสอนมีความสอดคลองกันของเนื้อหามาก

ข้ึน  

- นักศึกษามีเวลาในการซักถามประเด็นปญญา 

และอภิปรายรวมกันมากข้ึนทําใหนักศึกษาสามารถ

ฝกปฏิบัติในการจัดการระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ

ได 

2.  การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 ประชุมอาจารยผูสอนเพ่ือรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในปการศึกษาท่ี

ผานมาตลอดถึงแผนการดําเนินการในปการศึกษานี้ 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

- ปรับปรุงแผนการสอน จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอนการ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลัดดา  
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- จัดทํากรณีตัวอยางท่ี

หลากหลาย 

- จัดกิจกรรมใหหลากหลายเพ่ือ 

ดึงดูดใจใหนักศึกษาสนุกกับการ

เรียนการสอน 

เรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป สวนมะลิ 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

1.ควรกําหนดใหนักศึกษาท่ีคอนขางออนทําการศึกษาการออบแบบฐานขอมูล การเขียน 

E-R Diagram การโปรแกรมฐานขอมูลเบื้องตนกอน 

2. ควรกําหนดใหนักศึกษาศึกษาตัวอยางจากกรณีศึกษา และฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง  

 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา:     ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลัดดา สวนมะลิ           

                                                              

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน     5 มิถุนายน 2560                 

 

อาจารยสอนรายวชิา:   ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลัดดา สวนมะลิ                

                                                     

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน      5 มิถุนายน 2560           



 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

 

 

 

รายวิชา การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 

รหัสวชิา 3693301 

ตอนเรียน C1 และ D1 

 

ภาคเรียนที่ 2/ 2559 

 

 

 

 

 

 

อ. ศศิพัชร วงศรินทราเมธี  

(อาจารยผูสอน) 

 

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 



 Á¤Í. 5 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1   ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 

รหัสวิชา 3693301 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถามี) 

 ไมมี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)   

3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ. นฤมล โสภารัตนกุล 

3.2 อาจารยผูสอน อ. ศศิพัชร วงศรินทราเมธี ตอนเรียน  C1 และ D1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 / 2559 

5. สถานท่ีเรียน 

 ในมหาวิทยาลัยฯ  

 

หมวดที ่2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

ระบุหัวขอ  จํานวนชั่วโมงตามแผนการสอน จํานวนชั่วโมงท่ีสอนจริง ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตาง 

จากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

สัปดาหท่ี หัวขอ 

จน.ชม. 

แผนการ

สอน 

จน.ชม.

ท่ีได

สอน

จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

1 

 

แนะนํารายวิชา 

- แนะนําอาจารยผูสอน 

- แนะนําเนื้อหารายวิชา 

- แนะนําการจัดการเรียนการสอน 

- เกณฑการวัดและประเมินผล 

- วิธีการสงงาน 

- บทนําเขาสูเนื้อหารายวิชา 

3 3 - 
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สัปดาหท่ี หัวขอ 

จน.ชม. 

แผนการ

สอน 

จน.ชม.

ท่ีได

สอน

จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

2 

 

แนะนําเนื้อหาในบทเรียน ความเปนมาและ

ความสําคัญของการศึกษาในรายวิชา 

บทท่ี 1 ความรูพ้ืนฐานทางสถิติ 

- ประเภทของขอมูล 

- ระดับการวัดของตัวแปรทางสถิติ 

- ความนาจะเปน 

- ประชากรและตัวอยาง 

- คาพารามิเตอรและคาสถิติ 

- ประเภทของสถิติ 

- ระเบียบวิธทีางสถิติ 

- ประโยชนของสถิติ 

3 3 - 

3 

 

บทท่ี 2 สถิติเชิงพรรณนา 

• การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 

• คาเฉลี่ยเลขคณิต 

• คามัธยฐาน 

• คาฐานนิยม 

• คาควอไทล 

• การวัดการกระจาย 

• พิสัย 

• สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 

3 3 - 

4 

 

บทท่ี2(ตอ) 

 

3 3 - 

5 

 

บทท่ี 3 การประมาณคา 

- การประมาณคาแบบจดุ 

- การประมาณคาแบบชวง 

3 3 - 

6 

 

บทท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 

- สมมติฐานทางสถิติ 

3 3 - 
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สัปดาหท่ี หัวขอ 

จน.ชม. 

แผนการ

สอน 

จน.ชม.

ท่ีได

สอน

จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

- ความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐาน 

- คาวิกฤต 

- การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 

- การทดสอบสัดสวนของประชากร 

- การทดสอบความแปรปรวนของประชากร 

- การทดสอบผลตางของคาเฉลี่ยของ

ประชากร 

- การทดสอบผลตางของสัดสวนของ

ประชากร 

- การทดสอบผลตางของความแปรปรวน

ของประชากร 

- การทดสอบความแตกตางของสัดสวนของ

ประชากรเชิงคุณภาพ 

- การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis 

of Varience : ANOVA) 

- การเปรียบเทียบพหุคูณ 

7 

 

บทท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน (ตอ) 

 

   

8 

 

- ทดสอบความรู (กลางภาค ครั้งท่ี 1)   - 

9 

 

บทท่ี 5 ทฤษฎีการตัดสินใจ 

- ประโยชนของทฤษฎีการตัดสินใจ 

- ตัวแบบการตัดสินใจการแสดงขอมูล 

- ชนิดของการตัดสินใจภายใตสภาวการณตางๆ 

- การตัดสินใจภายใตสภาวะท่ีแนนอน   

- การตัดสินใจภายใตสภาวะความเสี่ยง 

- การตัดสินใจภายใตสภาวะท่ีไมแนนอน 

- คาคาดหวังของผลตอบแทนกรณีท่ีมีขาวสาร

สมบูรณ 

3 3 - 
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สัปดาหท่ี หัวขอ 

จน.ชม. 

แผนการ

สอน 

จน.ชม.

ท่ีได

สอน

จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

- คาคาดหวังของขาวสารสมบูรณ 

- การใช Decision Tree ในการประเมิน

หาทางเลือกท่ีเหมาะสม 

10 

 

บทท่ี 6 การใชโปรแกรมเชิงเสน 

- รูปแบบของการโปรแกรมเชิงเสน 

- ประโยชนและการนําไปใช 

- ข้ันตอนของการโปรแกรมเชิงเสน 

- สรางตัวแบบของปญหา 

- การแกปญหาของตัวแบบ 

- การแกปญหาโปรแกรมเชิงเสนดวยกราฟ 

- การแกปญหาการโปรแกรมเชิงเสนดวยวิธี

ซิมเพล็กซ 

- ข้ันตอนการแกปญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ 

- การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง

และราคาเงา 

3 3 - 

11 

 

บทท่ี 6 การใชโปรแกรมเชิงเสน (ตอ) 3 3 - 

12 

 

บทท่ี 7 การวิเคราะหขายงานและควบคุมการ

ติดตามงาน 

• ความเปนมา 

• ความแตกตางระหวาง PERT และ CPM 

• ข้ันตอนการสรางแผนผังขายงาน 

การประมาณการเวลาทํางานไมแนนอน 

3 3 - 

13 

 

บทท่ี 8 ตัวแบบจําลองสถานการณ 

- ข้ันตอนการจําลองสถานการณ 

- ตัวแบบจําลองสถานการณมอนติ คารโล 

3 3 - 

14 

 

บทท่ี 9 การพยากรณ 

• ขอบเขตของการพยากรณ 

3 3 - 
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สัปดาหท่ี หัวขอ 

จน.ชม. 

แผนการ

สอน 

จน.ชม.

ท่ีได

สอน

จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

• องคประกอบของการพยากรณท่ีดี 

• ประเภทของการพยากรณ 

• การพยากรณเชิงปริมาณ 

- วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีและวิธีการเฉลี่ยถวง

น้ําหนัก 

- วิธีการพยากรณโดยใชวิธีการปรับใหเรียบ

แบบเอ็กโพเนนเชียล 

- การพยากรณแนวโนม 

- การพยากรณท่ีมีแนวโนมและฤดูกาล 

- การพยากรณตัวแบบเชิงสาเหตุ 

• การประเมินผลการพยากรณ 

• การพยากรณเชิงคุณภาพ 

15 

 

สอบกลางภาคครั้งท่ี 2 

 

 

 

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

(ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 

 

    3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ระบุวาวิธีสอนเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล

หรือไมมี  และปญหาของวิธีสอนท่ีใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

 

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล 
ปญหาของการ

ใชวิธีสอน    
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มี ไมมี (ถาม)ี พรอม

ขอเสนอแนะใน

การแกไข 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

- ตระหนักถึงคุณคาของ

คุณธรรมและจริยธรรม 

-มีพฤติกรรมที่ความรับผิดชอบ

ตอตนเอง สังคมและมีจิต

สาธารณะ รวมถึงการมี

ศีลธรรม รักษาความสัตย หวัง

ดีตอผูอ่ืน 

-มีภาวะผูนําเอ้ือเฟอเผื่อแผตอ

ผูอ่ืน และสามารถทาํงาน

รวมกับผูอ่ืนไดด ี 

-มีความเคารพในสิทธิและ

ความมีคุณคาของตนเองและ

ผูอ่ืน รวมทั้งมีระเบียบวินัย 

เคารพกฎหมาย  

  

-ใหผูเรียนรับรูกติกา ขอตกลงในการเรียนการ

สอน และทราบตารางเวลากิจกรรมวิชาการ

ประจําวชิา เพื่อสรางวินัยตอตนเอง 

-ใหผูเรียนบูรณาการการคิดและการตัดสินใจใน

รูปแบบการเขียนโครงการจิตอาสาตอสังคม 

-เปดโอกาสใหผูเรียนไดทาํงานเปนกลุม และการ

ประสานงานกับบุคคลภายนอก เชน การทํา

รายงาน การทําโครงการ เพื่อสรางวุฒิภาวะทาง

อารมณ สรางคานิยมเห็นตางแตไมแตกแยก 

-ใหผูเรียนเคารพลิขสิทธิ์ทางปญญา เชน การ

อางอิงขอมูลในการคนควา 

-เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบ

คําถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดขอสงสัย 

-จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การ

ยกยองนกัศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม 

เสียสละ 

   

2. ความรู 

- มีความรูและเขาใจในศาสตร

ที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

- สามารถจําแนกและอธิบาย

องคความรูที่ศึกษา 

- มีความรูที่เก่ียวของกับชุมชน

และความเปนไปของชาติและ

สังคมโลก 

- ส าม ารถ บู รณ าก า รแ ล ะ

ประยุกตใชกับศาสตรอ่ืนๆ ที่

เก่ียวของ และดําเนินชีวิตได

อยางมีคุณภาพ 

 

-ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดย

เนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ 

ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน

เนื้อหาสาระของรายวิชา 

-บรรยายสลบัสื่อการเรียนการสอน พรอม

อภิปรายโตตอบระหวางผูเรียน ผูสอน โดย

อาจารยผูสอนสอดแทรกตัวอยาง กรณีศึกษา 

การประยุกตใช มีการทาํกิจกรรม แบบฝกปฏิบัติ

รวมกัน พรอมมอบหมายใหศึกษาคนควาเพิ่มเติม

ตามความสนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

โดยการสรุปและนาํเสนอ และรวมกันอภิปราย

ผล 

-ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของ

ตนเองของแผนการปฏิบัตติามเปาหมายที่

กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผน

และประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป 
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ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปญหาของการ

ใชวิธีสอน    

(ถาม)ี พรอม

ขอเสนอแนะใน

การแกไข 

มี ไมมี 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอง

พัฒนา  

-สามารถตดัสนิใจแกปญหาโดย

ใชรากฐานการคิดที่เปนระบบ 

-สามารถคนควา ศึกษา

วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดเปน

อยางดี รวมถึงใฝหาความรู 

หมั่นศึกษา เลาเรียนทั้งทางตรง

และทางออม 

-สามารถประยุกตความรูและ

ทักษะของตนเองในการดําเนนิ

ชีวิต และใชวิจารณญาณในการ

คิดเพื่อการตัดสินใจไดอยางมี

เหตุผล 

-สามารถวิเคราะห เชื่อมโยง

ความรูสูชีวิตประจาํวันเพื่อการ

ดํารงชีวิตในสังคมสารสนเทศได

อยางชาญฉลาดและสรางสรรค 

 

 

  

   

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุขอเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซ่ึงไดจากปญหาท่ีพบในขอ 3 
 

หมวดที ่3    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน แบงเปน 

 - ตอนเรียน C1 จํานวน 40 คน 

 - ตอนเรียน D1 จํานวน 33 คน 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา แบงเปน 

 - ตอนเรียน C1 จํานวน 40 คน 
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 - ตอนเรียน D1 จํานวน 33 คน 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)        ไมมี                                                                                    

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 

 4.1 นักศึกษาตอนเรียน C1 
 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A - - 

B+ - - 

B 3 7.50 

C+ 9 22.50 

C 28 70.00 

D+ - - 

D - - 

F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 

ขาดสอบ (M) - - 

ตก (U) - - 

ถอน (W) - - 

 

สําหรับรายวิชาท่ีไมมีคาระดับคะแนน 

ระดับการประเมิน จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

PD (Pass with Distinction) - - 

P (Pass) - - 

F (Fail) - - 
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4.2 นักศึกษาตอนเรียน D1 
 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A - - 

B+ - - 

B 1 3.03 

C+ 5 15.15 

C 24 72.73 

D+ - - 

D - - 

F - - 

ไมสมบูรณ (I) 1 3.03 

ขาดสอบ (M) 2 6.06 

ตก (U) - - 

ถอน (W) - - 

 

สําหรับรายวิชาท่ีไมมีคาระดับคะแนน 

ระดับการประเมิน จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

PD (Pass with Distinction) - - 

P (Pass) - - 

F (Fail) - - 

 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  

        - ไมมี 

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2 

         6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
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ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตุผล  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

- - 

 

         6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี) 

ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตุผล  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

 7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ     
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

-รายวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาท่ี

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดย    

การสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการ

ใหคะแนน ท้ังคะแนนดิบและระดับคะแนน ของ

รายวิชา 60% ของรายวิชาท้ังหมดในความ

รับผิดชอบของหลักสูตร ภายในรอบเวลาหลักสูตร 

 

   

หมวดที ่4   ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

- - 

   

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 
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หมวดที ่5   การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา   

         1.1  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
    ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน 
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซ่ึงรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ

นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูท่ีไดรับ และ

เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

         1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 
- เห็นดวย และจะทําการปรับปรงุการสอนใหดีข้ึนตอไป 

2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

         2.1  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
         การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอน จากการสังเกตขณะสอน การสัมภาษณ

ตัวแทนนักศึกษา 

       2.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

- เห็นดวย  

 

หมวดที ่6   แผนการปรับปรุง 

1.  ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ท่ีผานมา 

ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมาและอธิบายผลการดําเนินการ

ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล 

อยูระหวางการปรับปรุงรายวิชาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 

 

 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

- - 

 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

-  

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาท่ีควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ 
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ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

- - - 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ควรใหเวลากับความรูทางดานสถิติ คํานวณเพ่ิมข้ึน เนื่องจากนักศึกษายังออนในเรื่องดังกลาว 
 

5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอน (สรุปการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน) 

(1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 

นักศึกษาควรแตงกายเรียบรอย       

ถูกระเบียบ 

ความตรงตอเวลา ใหคะแนนนักศึกษาท่ีมาตรงตอ

เวลา 

 

(2) ดานความรู 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 

นักศึกษาตองมีความตั้งใจเรียน

คอนขางมากในรายวิชาคํานวณ 

เขาเรียนสมํ่าเสมอ นําเอกสาร

ประกอบการเรียนมาใหครบถวน

เพ่ือความสะดวกในการคํานวณ 

 

ใหคะแนนการเขาเรียนเพ่ิม กรณี

นักศึกษาท่ีมีความพรอมในการ

เรียน 

 

(3) ดานทักษะทางปญญา 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 

นักศึกษาควรมีทักษะทางดานการ

คํานวณทางสถิติเพ่ิมมากข้ึน 

 

- ในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการ

นําเสนอผลงาน หรือรายวิชาท่ี

เก่ียวของกับงานวิจัย/คนควา 

ควรใหนักศึกษาทํารายงานใน

ลักษณะของการใชสถิติเพ่ือ

นําเสนองานใหมากข้ึน 

 

 

 

 

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 

นักศึกษาสามารถทํางานรวมกัน - - 
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เปนทีมไดดี มีความสามัคคี 

ชวยเหลือกัน 

 

(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 

นักศึกษาสวนใหญมีความสามารถ

ในการคํานวณข้ันพ้ืนฐาน 

- - 

 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อ.ศศิพัชร วงศรินทราเมธี   
 

 ลงชื่อ.................................................. *วันท่ีรายงาน 29 พฤษภาคม 2560........................... 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………….. 
 

 ลงชือ่.................................................. *วันท่ีรับรายงาน ........................................................ 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

 

 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3824301 
การบัญชีเพื่อการจัดการ 

(Managerial Accounting) 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

สารบัญ 

หมวด                  หนา 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         153 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       153 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     153 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)   153 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    153 

5. สถานท่ีเรียน        153 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    153 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    153 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน      154 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน   154 

      รายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     157 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     157 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน      157 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    157 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W)     158 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     158 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     158 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 159 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     159 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ     159 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  159 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      159 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        159 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    159 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      160 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        160 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ     160 

      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    160 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  160 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     161 

ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3824301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ  (Managerial Accounting) 3(3-0) 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.วันธณี   สุดศิริ    

อาจารยผูสอน    (1) อ.วรนาถ  ศรีพงษ ตอนเรียน G1 H1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2559 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 

 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ความรูพ้ืนฐานของการบัญชีเพ่ือ

การจัดการ 

3 3  

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับตนทุน 3 3  

การบัญชีตนทุนและการรายงาน 6 6  

การวิเคราะหตนทุนปริมาณกําไร 6 6  

การใชตนทุนเพ่ือการตัดสินใจ 3 3  

งบประมาณ 6 6  

งบกระแสเงินสด 3 3  

การวิเคราะหงบการเงิน 3 3  

การตัดสินใจลงทุน 3 3  

ทบทวนและการรายงาน 3 3  

รวม 39 39  

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. การบรรยายพรอมฝกทํา

แบบฝกหัดในแตละบทเรียน 

โดย  การกําหนดเวลาสงท่ี

ชัดเจนท้ังงาน 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

2. เดี่ยวและงานกลุม เพ่ือฝก

ความรับผิดชอบ การตรงตอ

เวลา 

3. ตัวอยางกรณีศึกษาโดย

ผูสอน  และการใหนักศึกษา 

ยกตัวอยางกรณีศึกษา  เชน  

ผลิตภัณฑท่ีตองการศึกษา

ตนทุน  รวมกันวิเคราะห ในชั้น

เรียน โดยเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง  

4. การบรรยาย และสอดแทรก

คุณธรรม  จริยธรรมเก่ียวกับ

การจัดทํางบการเงินท่ีถูกตอง

ตามมาตรฐานการบัญชี ไมใช

ตกแตงบัญชีตามใจผูบริหาร 

5. การใหโอกาสประเมินการ

เรียนการสอนตามความเปน

จริง  และการประเมินกาสง

รายงานของเพ่ือนในชั้นเรียน  

6. สอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม โดยเนนในเรื่องของ

ความรับผิดชอบตองาน วินัย 

จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและเพ่ือนในกลุม 

7. การบรรยายพรอมฝกทํา      

แบบฝกหัดในแตละบทเรียน 

โดยการกําหนดเวลาสงท่ี
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

ชัดเจนท้ังงานเดี่ยวและงาน

กลุม เพ่ือฝกความ    

รับผิดชอบ การตรงตอเวลา  

8. การยกตัวอยางกรณีศึกษา   

โดยผูสอน และการใหนักศึกษา

ยกตัวอยางกรณีศึกษา  เชน  

ผลิตภัณฑท่ีตองการศึกษา 

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียด

ตาง ๆ โดยใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบ การบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอน

ดวยการจัดใหมีการตอบคําถาม

ทายบทเรียนหรือออกมาทํา

กิ จ ก ร ร ม ห น า ชั้ น เรี ย น ท่ี

เก่ียวของกับสาระการเรียนรู  

2. การฝกปฎิบั ติ   และการ

วิเคราะหกรณีศึกษา และแบบ

ฝกปฏิบัติเพ่ิมเติม  

3 .  ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ดู  DVD 

กรณีศึกษาจากสถานประกอบ

การณ และทําการทดสอบการ

เก่ียวกับตนทุนการผลิตสินคา 

และทดสอบการแยกตนทุน  

4. ใหนักศึกษาศึกษาคนควา 

เ ก่ี ย ว กั บ  ข อ มู ลก ารจั ด ทํ า

งบประมาณและวางแผนจัดทํา

งบประมาณและนําสงรายกลุม  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

ทักษะทาง

ปญญา 

1. บรรยายหั วขอ โดยใชสื่ อ 

PowerPoint ป ระ ก อ บ ก า ร

บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมโดยการจัดให มีการตอบ

คํ าถ าม ท าย บ ท เรี ย น ห รื อ

ออกมาทํากิจกรรมหน าชั้ น

เรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู  

2. เนนการคิดวิ เคราหอยาง

เปนระบบจากกรณีศึกษาของ

สถานประกอบการ  

3. ทดสอบการแบงแยกตนทุน

ตามทฤษฎีกับกรณีศึกษา  

   

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายใหทํางานรวมกัน

เปนกลุมโดยเนนความรูท่ีเรียน

ในวิชากับปญหาท่ีกําหนด  

2  มอบหมายงานท้ังท่ีเปนงาน

เดี่ยวและงานกลุม  

   

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.มอบ ห มายงาน ให ศึ กษ า

ค น ค ว า ด ว ย ต น เอ ง จ า ก 

Website สื่ อ ก า ร ส อ น  e-

learning และทํารายงานโดย

อางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ 

2 .กํ า ห น ด ให นั ก ศึ ก ษ าส ง

รายงานกลุมท่ีไดจากการศึกษา

คนควาของผูเรียนเอกสารและ 

   



158 

 

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

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

สงรายงานกลุม  

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

 ศึกษากอนเรียนลวงหนา , ทดสอบความรูกอนสอนจริงเปนรายบทเรียน และหลักสูตรได

กําหนดวิธีการการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา 

และวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี เพ่ือนําไปใชในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ โดยศึกษา

เก่ียวกับการบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุนผันแปร การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน 

ปริมาณ  กําไร การวิเคราะหตนทุน ภาษี และขอจํากัดของขอมูลตาง ๆ ในการจัดทํารายงาน

งบประมาณ  การจัดทํางบกระแสเงินสด และการตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาว นาจะเพ่ิม

รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการสอนตองเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริงและการแกไขปญหาในการปฏิบัติ

โดยการจัดทําแบบฝกหัดท่ีมีเง่ือนไขและปญหาท่ีตางๆ กัน จัดใหมีสื่อการสอนเพ่ือประหยัดเวลาใน

การสอน ใหเขาใจไดรวดเร็วข้ึน เนื่องจากเนื้อหามีจํานวนมาก  

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

G1 38 

H1 26 

รวม 64 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

G1 38 

H1 24 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

รวม 62 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

G1 0 

H1 2 

รวม 2 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 

ตอนเรียน G1 ตอนเรียน H1 รวม 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

(คน) (คน) (คน) 

A 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

B+ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

B 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

C+ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

C 15 39.47 5 19.23 20 31.25 

D+ 6 15.79 7 26.92 13 20.31 

D 15 39.47 8 30.77 23 35.94 

F 2 5.26 0 0.00 2 3.13 

ไมสมบูรณ (I) 0 0.00 4 15.38 4 6.25 

ขาดสอบ(M(I*)) 0 0.00 2 7.69 2 3.13 

ผาน (P,S) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ไมผาน (U) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 38 100.00 26 100.00 64 100.00 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

- 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

         6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- - 

 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- - 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 
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ขาดความนาเชื่อถือและมีความเบี่ยงเบนมาก  

 

 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 

  2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

- 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

1. เพ่ิมกรณีศึกษาใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงกับ

เอกสารเก่ียวกับการจัดทํารายงานตนทุนท่ีเปน

ขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ การจัดทํา

งบประมาณเงินสด การวิเคราะหโครงการลงทุน

ตาง ๆ 

2. เพ่ิม/ ลด เนื้อหาบางเรื่อง เพ่ือความเหมาะสม  

1. ทําใหนักศึกษาไดเห็นเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

การจัดทํารายงานตนทุน การจัดทํางบประมาณ

เงินสด และการวิเคราะหโครงการลงทุนตางๆ 

ในระบบธุรกิจ และปฏิบัติงานไดจริง 

2. นักศึกษามีเวลาทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนแลวมาก

ข้ึนพรอมกับเตรียมเนื้อหาในบทเรียนตอไปได 

 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

     - 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

- ทําแบบฝกปฏิบัติกอนและ

หลังเรียน 

- เพ่ิมสื่อการสอน เชน วีดีโอ

ชวยสอน 

ระหวางภาคเรียน อาจารยผูสอน 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

- แบงกลุมทํางานรวมกัน 

นําเสนองานกลุมหนาชั้น

เรียน หลังเรียน 

 

 

 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ควรจัดใหนักศึกษาไดไปศึกษานอกสถานท่ี เชน บริษัท สถานประกอบการท่ีมีการปฏิบติงาน

ดานบัญชี หรือมีอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในสภาพแวดลอมการใชจริง หรือศึกษาจาก File VDO 

ท่ีมาจากสถานประกอบการจริงเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและเขาใจในกระบวนการผลิต ตุนทุนการผลิต

ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง ของบริษัท หรือกรณีศึกษานั้น ๆ   

ปรับเนื้อหาใหครบถวนตามสังเขปวิชาท่ีประกาศใหมในภาคเรียนตอไป ปรับวิธีการสอน เพ่ิม

ตัวอยางใหนักศึกษาไดคนความากข้ึน  จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิดความต้ังใจเรียน และมี

ความเขมงวดเรื่องเวลามาเรียน การทํากิจกรรมกลุม และการนําเสนองานใหมากข้ึน  

 

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:   อ.วันธณี  สุดศิริ           

ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน    20  พฤษภาคม 2560           .     

 

อาจารยสอนรายวชิา:                   อ.วรนาถ ศรีพงษ     

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน    20  พฤษภาคม 2560           .     
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