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

 

 

สารบัญ 

 

หมวด   หนา 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป  5 

 1. รหัสและชื่อรายวิชา    

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)  

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา  

5. สถานท่ีเรียน  

5 

5 

5 

5 

5 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  6 

 1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของ

รายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

6 

7 

7 

 

9 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 10 

 1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

10 

10 

10 

11 

 

11 

12 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 12 

 1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร  

12 

12 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 12 

 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

12 

12 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 13 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชา 

ครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  

13 

 

13 

13 

14 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 

 (Strategic Management)  

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

  ไมมี 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยน้ําผึ้ง  ไขวพันธุ    

อาจารยผูสอนรายวิชา    1. ดร.ธนากร  ปกษา 

2. ผศ.โรจนา  ศุขะพันธุ 

3. ผศ.สราวรรณ  เรืองกัลปวงศ 

4. อ.ปยะพงศ  พัดชา 

5. อ.อุบลรัตน  ชาติละออง  

6. อ.อินทิรา  ไพรัตน 

 

  ตอนเรียน  B1,C1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2559 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 หอง 505 ในมหาวิทยาลยั  
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ผลการดําเนนิการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการ

สอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 1 แนวความคิด การวางแผนและ

การบริหารเชิงกลยุทธ 

3 3 ไมมี 

บทท่ี 1 แนวความคิด การวางแผนและ

การบริหารเชิงกลยุทธ  (ตอ) 

3 3 ไมมี 

บทท่ี 2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของ

องคการ       

3 3 ไมมี 

บทท่ี 2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของ

องคการ  (ตอ)      

3 3 ไมมี 

บทท่ี 3 การกําหนดกลยุทธระดับบริษัท

และกลยุทธระดับธุรกิจ 

3 3 ไมมี 

บทท่ี 3 การกําหนดกลยุทธระดับบริษัท

และกลยุทธระดับธุรกิจ  (ตอ) 

3 3 ไมมี 

บทท่ี 4 การกําหนดกลยุทธระดับหนาท่ี 3 3 ไมมี 

บทท่ี 5 การดําเนินกลยุทธและการปฏิบัติ 3 3 ไมมี 



7 

 

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

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการ

สอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ตามกลยุทธ 

บทท่ี 6 การควบคุมและการประเมินผล

ทางกลยุทธ 

3 3 ไมมี 

บทท่ี 6 การควบคุมและการประเมินผล

ทางกลยุทธ  (ตอ) 

3 3 ไมมี 

บทท่ี 7 การจัดทําแผนธุรกิจ 3 3 ไมมี 

สอบกลางภาค 3 3 ไมมี 

บทท่ี 8 การวิเคราะหกรณีศึกษา 3 3 ไมมี 

นําเสนอรายงานกลุม 3 3 ไมมี 

สอบปลายภาค 3 3 ไมมี 

รวม 45 45 ไมมี 

 

 

 

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุม 

ตามแผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

คุณธรรม 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนในเรื่องของ    
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ผลการดําเนนิการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

จริยธรรม ความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความ

ซ่ือสัตยตอตนเองและตอเพ่ือนในกลุม  

2. ใหทําโครงงาน กรณีศึกษาหรือรายงานกลุม เพ่ือ

พิจารณาความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยตอหนาท่ีเม่ือ

ไดรับมอบหมายงาน และความตรงตอเวลาในการสง

งาน  

3. เนนใหผูเรียนรูจักพัฒนาระบบการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน เขาใจและเห็นใจผูอ่ืน สามารถทํางานเปนทีม

รวมกับผูอ่ืนได  

4. เนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับจรรณยา

บรรณในวิชาชีพของตนเพ่ือใหมีคุณธรรม  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

ความรู 1. การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนให

ผูเรียน มีความรู และความเขาใจในทฤษฎีดานการ

จัดการเชิงกลยุทธ  

 2. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ 

PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษามี

สวนรวมในการเรียนการสอน ดวยการจัดใหมีการ

ตอบคําถามทายบทเรียนหรือทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน

ท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู  

3. มีการแบงกลุมในการทํารายงาน การนําเสนอ

รายงาน และการวิเคราะหกรณีศึกษา โดยเนนถึง

ความสามัคคีและการมีสวนรวม  

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

ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

สนเทศท่ีเก่ียวของกับเทคนิคการวางแผน การกําหนด

กลยุทธ และการนํากลยุทธไปปฏิบัติ รูจักแกไขปญหา

เบื้องตนในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

 

ทักษะทาง

ปญญา 

1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่ อ 

PowerPoint ประกอบการบรรยาย ใหนักศึกษามี

สวนรวมในการเรียนการสอนดวยการจัดใหมีการตอบ

คําถามทายบทเรียนหรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้น

เรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู  

2. การสอนโดยใชกรณีศึกษาดานการจัดการเชิงกล

ยุทธในบริบทท่ีหลากหลาย  เชน  การวิ เคราะห

สภาพแวดลอม การวิเคราะห อุตสาหกรรม การ

วิเคราะหการแขงขัน เพ่ือฝกวิเคราะหและแกไข

ปญหาตาง ๆ โดยใหนําเสนอหนาชั้นเรียน  

3. มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานท่ีกําหนด 

โดยใชความรูท่ีไดเรียนมา และนําเสนอผลงานในรูป

ของการอภิปรายกลุม 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

ทักษะความ 

สัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายใหทําโครงงานรวมกันเปนกลุม โดยเนน

ความรูท่ีไดศึกษาท้ังในชั้นเรียนและนอกหองเรียน 

เพ่ือดูความสามารถในการทํางานเปนทีม กลาท่ีจะ

แสดงภาวะผู นํ า  ผู ต าม ได อย างเหมาะสมตาม

สถานการณ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใน

สายวิชาชีพของตนเอง 

2. มอบหมายใหนักศึกษาจัดทําหรือเขารวมโครงการ

เสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษากับชุมชน 

ทําใหนักศึกษารูจักแกไขปญหาของทีมงานในการ
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ผลการดําเนนิการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

ผลการ

เรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช 

วิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

ทํางานเปนทีม และรูจักการควบคุมตนเอง 

3. การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจาก

กรณีศึกษา โดยใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมหรือทีม 

จะทําใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน รูจักกันมาก

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

วิชาการจัดการเชิงกลยุทธและศัพทตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานกลยุทธทางธุรกิจ เพ่ือ

พัฒนาความรูในการนําไปใชในชีวิตประจําวันและใน

อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

  

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

หลักสูตรไดกําหนดวิธีการสอน โดยเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง  และรูจักการแกไขปญหาใน

การปฏิบัติงาน  ฝกใหทํากรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณจริง  เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเรียนรู

ใหมากข้ึน  มีการทํากิจกรรมท่ีสอดคลองกับสาระการเรียนรู  และจัดใหมีสื่อการสอนท่ีกระชับและ

เขาใจงาย  เพ่ือประหยัดเวลาในการสอนใหเขาใจไดรวดเร็วข้ึน  เนื่องจากเนื้อหามีจํานวนมาก  

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

ตามท่ีผูสอนไดมอบหมาย ขาดความรับผิดชอบในหนาท่ีของตน อันเนื่องมาจากการขาดจิตสํานึกท่ีดี 

ตองพยายามฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบมากกวานี้ 

 

 

 

 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

B1 31 

C1 34 

รวม 65 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

    (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

B1 0 

C1 0 

รวม 0 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

B1 0 

C1 0 

รวม 0 
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ผลการดําเนนิการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 

ตอนเรียน B1 ตอนเรียน C1 รวม 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

A 5 16 0 0 5 8 

B+ 5 16 2 6 7 11 

B 16 52 6 18 22 34 

C+ 5 16 7 20 12 18 

C 0 0 9 27 9 14 

D+ 0 0 2 6 2 3 

D 0 0 1 3 1 1 

F 0 0 0 0 0 0 

ไมสมบูรณ (I) 0 0 7 20 7 11 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับคะแนน 

ตอนเรียน B1 ตอนเรียน C1 รวม 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

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 31 100 34 100 65 100 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ผูเรียนขาดความรับผิดชอบในการสงงาน  

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

เวลาท่ีใชในการสอนคอนขางนอยมีเวลาจํากัด 

ทําใหกําหนดเวลาประเมินไมคอยแนนอน  

 

สวนใหญนักศึกษาไมคอยมีความพรอมในการเขา

รับการประเมิน  

       

6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ขอสอบอัตนัยคอนขางออกยาก เนื่องจาก

เสียเวลาในการออกคําตอบท่ีเปนตัวเลือกหลาย

ตัว  

ความคลาดเคลื่อนจากการเดาของนักศึกษา  

  

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

พิจารณาขอสอบกับการวัดและประเมินผล

รายวิชาและเปรียบเทียบกับทุกตอนเรียน  

 

สามารถลดความเบี่ยงเบนไดบาง  
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ผลการดําเนนิการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

หมวดที ่4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

คอมพิวเตอรเกาภาพไมชัด  บางครั้งเครื่องเสีย       

ไมมีอินเตอรเน็ตในหองเรียน  

ยากลําบากในการสั่งใหนักศึกษาหาความรู

เพ่ิมเติมและนําเสนอขอมูลขาวสาร  

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

นักศึกษาไดรับหนังสือชา  นักศึกษาไมมีหนังสือประกอบการเรียนและท่ี

สําคัญตองเปลืองเงินคาถายเอกสาร  

 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  

นักศึกษาสวนใหญจะประเมินดวยความรูสึกมากกวาเหตุและผล ถาชอบอาจารยทานใดก็จะ

ประเมินใหดี แตถาไมชอบอาจารยทานใดก็จะประเมินใหไมดี  

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1  

นักศึกษาสวนใหญไมไดประเมินดวยเหตุและผล  

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

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

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1  

อาจารยผูสอนเห็นวา การใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักศึกษา

เปนศูนยกลาง จะชวยใหนักศึกษามีความเขาใจในการศึกษาดานการจัดการเชิงกลยุทธมากข้ึน และได

แนวทาง  การปรับปรุงวิธีการสอน และควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอ่ืน ๆ ใน

หลักสูตรท่ีเก่ียวของ ไดแก รายวิชาองคการและการจัดการ รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

รายวิชาหลักการตลาด เพ่ือการจัดการเรียนการสอนจะไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา  

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศกึษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

1. เพ่ิม/ตัดเนื้อหาเพ่ือความเหมาะสม 

2. ใหความสําคัญดานการปฎิบัติจริงรวมท้ัง

ทฤษฎ ี 

ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณ  และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  

 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับวิธีการสอน  เพ่ิมตัวอยาง  ใหนักศึกษาไดคนความากข้ึน  จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุน

ใหเกิดความตั้งใจเรียน  เชิญวิทยากรภายนอกมานําเสนอ ประชุมกับอาจารยในหลักสูตร ถึงแนวทาง

ในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน  

 

 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลว

เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

เชิญอาจารยพิเศษ หรือ ผูเชีย่วชาญดานการ

จัดการเชิงกลยุทธมาใหความรูใหม ๆ พรอม

ท้ัง                      

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงขององคความรู 

สัปดาหท่ี 3  

ระหวางสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชาและอาจารยผูสอน 
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ผลการดําเนนิการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

2. ศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน 

3. ศึกษาความตองการของผูเรียน 

 

 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

จัดใหนักศึกษาไดไปศึกษานอกสถานท่ี เชน บริษัท สถานประกอบการท่ีมีชื่อเสียงดานการ

จัดการ    เชิงกลยุทธหรือจัดใหมีอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในสภาพแวดลอมท่ีพรอมใชงานจริง  

 

 

 

 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา   ผูชวยศาสตราจารยน้ําผึ้ง ไขวพันธุ     

 

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

    

อาจารยผูสอนรายวชิา               ผูชวยศาตราจารย ดร.ธนากร ปกษา   ……………  

 

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         28 ธันวาคม 2559    

. 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

รายงานผลการดาํเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

หมวด           หนา 

 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         4  

1. รหัสและชื่อรายวิชา       4 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     4 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน   4 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    4 

5. สถานท่ีเรียน        4 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    5 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    5 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน      8 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน   9 

      รายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     11 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     11 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน      11 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    12 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W)     12 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     13 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     13 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา  13 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     13 



3 

 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ     14 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  14 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      14 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        14 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    14 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      14 

 

 

 

หมวด           หนา 

 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง         15 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ    15 

      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา     15 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป   15 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา   15 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 

คณะวิทยาการจัดการ        สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3653004 

 

การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship)              

3(3-0-6) 

 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมีรายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ 

 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผูชวยศาสตราจารยรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค   

อาจารยผูสอน    ผูชวยศาสตราจารยรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค ตอนเรียน A1  



5 

 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

  ตอนเรียน B1  

   

 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี  1 ปการศึกษา 2559 

 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม 32 ชัน้ 5   หอง 505 หอง 506 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

แนะนํ ารายวิชา ทํ าความรู จั ก

นัก ศึกษา อธิบายกิจกรรมการ

เรียนรู ในชั้นเรียน พรอมบรรยาย 

ภาพรวมของรายวิชาและเกณฑ

การวัดและการประเมินผล 

บทท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

ความหมายและธรรมชาติของ

ธุรกิจ 

ความหมายของ “กําไร” 

หนาท่ีของการบริหารธุรกิจ  

สภาพแวดลอมภายนอกของการ

ประกอบธุรกิจ 

สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจมห

ภาค 

สภาพแวดลอมดานประชากร

และสังคม 

สภาพแวดลอมดานกฎหมายและ

การเมือง 

สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี 

สภาพแวดลอมดานอุตสาหกรรม 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

3 3  

บทท่ี 2 รูปแบบองคการธุรกิจ 

การจําแนกประเภทธุรกิจ 

ลักษณะผลิตภัณฑ 

ขนาดของธุรกิจและมูลคา

3 3  



7 

 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

สินทรัพยถาวร 

การแบงประเภทธุรกิจตาม

พระราชบัญญัติทะเบียนการคา 

รูปแบบองคการธุรกิจ 

ธุรกิจเจาของคนเดียว 

หางหุนสวน 

บริษัทจํากัด 

บริษัทมหาชนจํากัด 

สหกรณ 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

บทท่ี 3 การจัดการ 

ความสําคัญของการจัดการ 

ความหมายของการจัดการ 

การจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

ระดับของการจัดการ 

ทักษะท่ีสําคัญทางการจัดการ 

หนาท่ีหลักทางการจัดการ 

การวางแผน 

การจัดองคการ 

การนําองคการ 

การควบคุม 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

3 3  

บทท่ี 4 การตลาด 

ความสําคัญและความหมายของ

การตลาด 

ประเภทของตลาด 

พฤติกรรมผูบริโภคและการหา

ขอมูลทางการตลาด 

3 3  
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

การตลาดตามเปาหมาย 

กลยุทธสวนประสมการตลาด 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

บทท่ี 5 การจัดการการ

ดําเนนิงาน 

การจัดการการดําเนินงานและ

กลยุทธในการแขงขัน 

กลยุทธการแขงขัน 

การแขงขันดวยการตอบสนองตอ

ลูกคา 

การแขงขันดวยประสิทธิภาพ 

การแขงขันดวยคุณภาพ 

การจัดการโซอุปทาน 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

3 3  

บทท่ี 6 การบัญชีเบ้ืองตนสําหรับ

ผูประกอบการ 

ความหมายของการบัญชี 

ผูใชรายงานทางการเงิน 

ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทาง

ธุรกิจไปสูรายงานทางการเงิน 

ประเภทของการบัญชี 

หลักเกณฑการจัดทําบัญชี 

มาตรฐานการบัญชีไทย 

ประเภทของงบการเงิน 

รายการแสดงในงบการเงิน 

ความสัมพันธของรายการทาง

บัญชีตามสมการบัญชี 

กระบวนการจัดทําบัญชี 

รูปแบบของงบการเงิน 

3 3  



9 

 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

การวิเคราะหงบการเงิน 

กฎหมายเก่ียวกับการจัดทําบัญชี 

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดทํา

บัญชี 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

บทท่ี 7 การบริหารการเงิน

สําหรับผูประกอบการ 

ความหมายของการบริหาร

การเงิน 

เปาหมายขององคการ และ

เปาหมายของการบริหารการเงิน 

หนาท่ีของการบริหารการเงิน 

ฝายการเงินในโครงสรางองคการ

ธุรกิจ 

หลักการสําคัญในการตัดสินใจ

ทางการเงิน 

ตลาดการเงิน 

ประเภทของหลักทรัพย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

จริยธรรมกับการบริหารการเงิน 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

3 3  

บทท่ี 8 ผูประกอบการ 

การสรางผูประกอบการ 

ความหมายของผูประกอบการ 

การพัฒนาการเปน

ผูประกอบการ 

แนวคิดของการเปน

ผูประกอบการ 

3 3  
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

สิ่งจูงใจสําหรับผูประกอบการใน

การประกอบธุรกิจ 

การเตรียมพรอมเพ่ือเปน

ผูประกอบการ 

คุณลักษณะของผูประกอบการท่ี

ประสบความสําเร็จ 

การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

ความลมเหลวของผูประกอบการ 

แผนธุรกิจ 

ตัวอยางของผูประกอบการท่ี

ประสบความสําเร็จ 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

บทท่ี 9 จริยธรรมทางธุรกิจ 

จริยธรรม คุณธรรม และ

จรรยาบรรณ 

จริยธรรมและกฎหมาย 

แหลงจริยธรรม 

ทฤษฎีจรยิธรรม 

จริยธรรมธุรกิจและการจัดการ

จริยธรรม 

คุณคาจริยธรรมธุรกิจ 

จริยธรรมและความรับผิดชอบ

ของธุรกิจ 

รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม 

ความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคการธุรกิจขนาดยอม 

ปญหาจริยธรรมในธุรกิจ 

ข้ันตอนการจัดการกับพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของธุรกิจขนาดยอม 

ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 

3 3  
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

บทท่ี 10 ภาษีอากรสําหรับ

ผูประกอบการ 

ความหมายของภาษีอากร 

วัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษี 

ประเภทของภาษีอากร 

บทบัญญัติในการจัดเก็บภาษี 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 

อากรแสตมป 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ภาษีอ่ืน ๆ 

ภาษีบํารุงทองท่ี 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ภาษีปาย 

ภาษีสรรพสามิต 

การตรวจสอบและการประเมิน

ภาษี 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

3 3  

บทท่ี 11 ธุรกิจระหวางประเทศ 

ความหมายของธุรกิจระหวาง

ประเทศ 

ระดับการพัฒนาเขาสูตลาด

ระหวางประเทศ 

สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอ

ธุรกิจระวางประเทศ 

วิธีการเขาสูตลาดตางประเทศ 

3 3  



12 

 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

เอกสารท่ีเก่ียวของในการคา

ระหวางประเทศ 

ขอกําหนดในการสงมอบสินคา  

การชําระเงินระหวางประเทศ 

การเตรียมพรอมในการประกอบ

ธุรกิจการสงออก 

พิธีการสงออก 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

บทท่ี 12 เทคโนโลยีในธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส 

พัฒนาการของอินเทอรเน็ต 

เวิลดไวดเว็บ 

โครงสรางพ้ืนฐานของสารสนเทศ 

ภาษาโปรแกรม 

ภาษาเครื่อง 

ภาษาแอสแซมบลี 

ภาษาระดับสูง 

ภาษายุคท่ี 4 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

ภาษา JAVA 

ภาษา XML 

ภาษา Jini 

ชองทางการสื่อสาร Common 

Gateway Interface 

มาตรฐานอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีไรสาย 

พัฒนาการของเทคโนโลยีไรสาย 

มาตรฐานของเครือขายไรสาย 

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

3 3  



13 

 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

อิเล็กทรอนิกส 

ระบบการชําระเงินสําหรับการ

ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

บทท่ี 13 การตลาด

อิเล็กทรอนิกส 

การตลาดบนอินเทอรเน็ต 

แผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส 

สภาพแวดลอมของการตลาด

อิเล็กทรอนิกส 

การวิเคราะหอุปสงค 

การวิเคราะหคูแขง 

การกําหนดวัตถุประสงคของ

แผนการตลาด 

การตรวจสอบสําหรับการตลาด

อิเล็กทรอนิกส 

สวนประสมทางการตลาด 

สินคา 

ราคา 

สถานท่ี 

การสงเสริมการขาย 

การสรางตราสินคา 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

3 3  

บทท่ี 14 การจัดการธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส 

การจัดการความรู 

ประเภทของความรู 

เทคโนโลยีสําหรับการจัดการ

ความรู 

3 3  
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ระบบการจัดการการใชงาน

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

การวางแผนทรัพยากรองคการ 

ระบบจัดการลูกคาสัมพันธ 

การจัดการโซอุปทาน 

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

ทักษะการจัดการสําหรับธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส 

ความเปนผูนําในธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส 

กรอบการประเมินความเสี่ยง 

กลยุทธของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยง

ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

นโยบายและวิธีการดําเนินงาน 

โครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการ

ปฏิบัติงาน 

โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลย ี

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

บทท่ี 15 การกําหนดกลยุทธ

สําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

การกําหนดกลยุทธและการ

กําหนดวัตถุประสงค 

ข้ันตอนของกลยุทธ 

การวิเคราะหสภาพภายในของ

ธุรกิจ 

การวิเคราะหโซคุณคา 

โซคุณคาเสมือน 

โซคุณคาทางการจัดการธุรกิจ

3 3  
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

อิเล็กทรอนิกส 

กิจกรรมหลักในโซคุณคา 

กิจกรรมท่ีสนับสนุนโซคุณคา 

การจัดซ้ือจัดจาง 

การพัฒนาเทคโนโลยี 

โครงสรางพ้ืนฐานขององคการ 

การจดัการทรัพยากรมนุษย 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอกของธุรกิจ 

การคุกคามของผูแขงขันหนา

ใหมในอุตสาหกรรม 

ความตองการทุน 

ขนาดของเศรษฐกิจ 

ความแตกตางของผลิตภัณฑ 

การสลับคาใชจายกับตนทุน 

การเขาถึงชองทางการจัด

จําหนาย 

อํานาจตอรองของผูซ้ือ 

อํานาจตอรองของผูขายปจจัย

การผลิต 

การคุกคามของผลิตภัณฑหรือ

บริการทดแทน 

ความเขมแข็งของการแขงขัน

ระหวางบริษัทในอุตสาหกรรม 

กลยุทธการแขงขันสําหรับการ

จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

รวม 45 45  
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

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

รับผดิชอบตองาน วินัย

จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและเพ่ือนในกลุม  

2. ใหทํางานกลุมและงานเดี่ยว เพ่ือ

พิจารณาความรับผิดชอบความ

ซ่ือสัตยตอ หนาท่ีเม่ือไดรับ

มอบหมายงาน และความตรงตอ

เวลาในการสงงาน 

 

 

 

 

 

 

 ผูเรียนจํานวน 20 คนสงงาน

ไมทันตามกําหนดเวลา 

เนื่องจากขาดวินัย ความ

รับผิดชอบตองาน ขาดความ

กระตือรือรนในการทํางาน  

จึงใหสงงานเพ่ิมเติม พรอม

ท้ังติดตามการทํางานเปน

ระยะ 

 

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 

โดยใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยใหนผู

ศึกษามีสวนรวมในการสอน โดย

การจัดใหมีการตอบคําถามจาก

กรณีศึกษา หรือออกมาทํา

กิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของ

กับสาระการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูเรียนจํานวน  6  คนขาด

การวางแผนการทํางาน ขาด

ทักษะกระบวนการคิดอยาง

เปนลําดับข้ันตอน ทักษะ

บูรณาการความรูการ

แกปญหาเฉพาะหนา 



17 

 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเนนผู

ศึกษาเปนสําคัญและการฝก

ปฏิบัติในสถานการณจําลอง 

สถานการณจริง และการจัดทํา

แผนธุรกิจสําหรับกิจการโดย

กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 

3. มอบหมายงานใหผูศึกษาฝกฝน

จากกรณีศึกษา โดยกําหนดใหอยู

ในเนื้อหาของการทํางานเดี่ยว 

การทํางานกลุม การเขารวม

กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาแผน

ธุรกิจโดยการหาความรูและ

ประสบการณเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะทาง

ปญญา 

1. มีการใชการศึกษากรณีตัวอยาง 

วิเคราะห สังเคราะห สรุป

ประเด็นปญหาและความตองการ 

2. มีการประยุกตความรูและทักษะ

การแกไขปญหาทางคอมพิวเตอร

ไดอยางเหมาะสม 

3. มอบหมายงานใหนักศึกษา 

วิเคราะห สังเคราะห ประเด็น

ปญหา และนํามาสูการจัด

นําเสนอแผนธุรกิจ/โครงการ 

 

 

 

 

      

 

ทักษะ 1. มีการมอบหมายงานในลักษณะ    
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

งานรายบุคคลและงานกลุม 

2. กรณีงานกลุมใหผูศึกษาเขียน

แผนธุรกิจและนําเสนอแผนธุรกิจ 

กลุมละไมเกิน 3  คน โดยเลือก

หัวขอท่ีสนใจดานการดําเนินการ

ของธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ 

เพ่ือเตรียมการสําหรับกิจการ 

3. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสื่อสารกับผูอ่ืน และการ

ทํางาน การเขียนแผนธุรกิจ/

โครงการ 

4. มีการฝกใหมีลักษณะการเปน

ผูนํา การเปนผูตาม การใหความ

คิดเห็นและการรับฟงความเห็น

จากผูอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา

กรณีตัวอยางดวยตนเองจาก 

ตํารา เว็บไซต Youtube สื่อการ

สอน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

เขียนแผนธุรกิจ/โครงการ และ

การนําเสนอแผนธุรกิจเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาและการ

ตัดสินใจ 

2. นําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบท่ี

 

 

 

 

 

 ผูเรียนจํานวน 6 คน ขาด

การศึกษาคนควาขอมูล

เพ่ิมเติม เนื่องจากไมเห็น

ความสําคัญของการเขียน

แผนธุรกิจ 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

หลากหลายโดยใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหเกิดความ

นาสนใจในธุรกิจ 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนเห็นความแตกตางของการเขียนแผน

ธุรกิจในธุรกิจแบบตาง ๆ การนําผลของการนําเสนอแผนธุรกิจ/โครงการใชในการพัฒนา แกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานในองคการ และการจัดการเรียนการสอน 

2. ผูเรียนควรมีความกระตือรือรน มีความตระหนัก ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ิมเติมและ

นําเสนอแนวคิดท่ีสรางสรรคในการดําเนินงานใหมากกวานี้ 

3. มอบหมายกรณีศึกษาท่ีหลากหลายใหผูเรียนฝกปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการ

วิเคราะห สังเคราะห ลําดับข้ันตอนการทํางาน และการเขียนแผนธุรกิจไดอยางสรางสรรคและมีความ

ละเอียด 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 31 

B1 34 

รวม 65 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

A1 30 

B1 28 

รวม 58 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 - 

B1 - 

รวม - 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 

ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

A 5 16.13 - 0.00 5 7.69 

B+ 5 16.13 - 0.00 5 7.69 

B 3 9.68 1 2.94 4 6.15 

C+ 4 12.90 3 8.82 7 10.77 

C 8 25.81 4 11.76 12 18.46 

D+ 4 12.90 6 17.65 10 15.39 

D 2 6.45 14 41.18 16 24.62 

F   6 17.65 6 9.23 

ไมสมบูรณ (I)       

ขาดสอบ(M(I*))       

ผาน (P,S)       

ไมผาน (U)       

ยกเลิกรายวิชา(W)       

รวม 31 100.00 34 100.00 65 100.00 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ผูเรียนจํานวน 6 คน ขาดความใสใจและความตั้งใจในการทํางานกลุมและงานเด่ียว และไมพยายาม

ทบทวนบทเรียน ขาดความใสใจ และไมตั้งใจทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางท่ีควร จึงไดคะแนนสวน

ธุรกิจ ความรับผิดชอบและการติดตามงานคอนขางนอย  

 

 

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ระยะเวลาท่ีใชในแตละกิจกรรมของการเขียนแผน

ธุรกิจ/โครงการ อาจมากหรือนอยกวาท่ีกําหนดไว 

เนื่องจากมีแผนธุรกิจจํานวน 15 แผน ท่ีตองใช

เวลาในการดําเนินงานนานอาจควบคุมเวลาได

คอนขางยากในขณะท่ีบางแผนใชระยะเวลาท่ีสั้น

กวาและมีการวางแผนการทํางานเปนอยางดี 

 

          

6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- การสังเกตและสอบถามผูเรียนในหองเรียน  

 

- การตรวจผลงานของผูเรียนท้ังรายบุคคลและราย

กลุม 

- ผลการทดสอบยอย 

 

 

- ผู เรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิชา 

สามารถตอบคําถามระหวางเรียนได 

- ผลงานของผูเรียนท่ีตรวจมีคะแนนอยูในเกณฑ

ปานกลาง 

- ผลการทดสอบยอยของผูเรียนโดยภาพรวมอยูใน

เกณฑปานกลาง มีคะแนนไมต่ํ ากวาครึ่ งของ

คะแนน 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

- ผลการประเมินการทํางานแผนธุรกิจ  

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

การใชทรัพยากรจากกิจกรรมอยางคุมคา ผูเรียนตองวางแผนการใชประโยชนใหคุมคาและมี

การวางแผนการนํากลับมาใหใหมอีกครั้ง 

 

 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

          ใชผลการประเมินจากการประเมินการสอนของผูศึกษา 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

ผูสอนสรุปสาระนําเสนอในท่ีประชุมผูสอน เพ่ือใหกรรมการบริหารหลักสูตรรวมใหความเห็นใน

กรณีท่ีตองมีการพิจารณารวมกัน 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 2.1.1 นักศึกษาจํานวน   คน ขาดความรับผิดชอบ ไมสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.1.2 นักศึกษา   คนไมรับผิดชอบงานกลุมกลาวคือไมติดตามชวยเพ่ือนในการทํางาน จากการ

สังเกตพฤติกรรมการทํางานและการนําเสนองาน 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

 ตองมีการสงงานตามท่ีระบุเวลาการสงงานท่ีไวอยางชัดเจน พรอมท้ังติดตามงาน เพ่ือกระตุนให

นักศึกษามีความรับผิดชอบมากข้ึน 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

- ปรับรายละเอียดเนื้อหาบางสวนเพ่ือใหมีความ

สอดคลองกันของเนื้อหารายละเอียดรายวิชา 

- เพ่ิมเวลาในการศึกษากรณีศึกษาเพ่ือใหผูศึกษาได

ฝกปฏิบัติในการนําเสนอแผนธุรกิจท่ีนาสนใจมาก

ข้ึน 

- จัดลําดับกอนหลังของเนื้อหาทําใหรายละเอียด

เนื้อหาท่ีสอนมีความสอดคลองกันของเนื้อหามาก

ข้ึน  

- ผูศึกษามีเวลาในการซักถามประเด็นปญญา และ

อภิปรายรวมกันมากข้ึนทําใหผูศึกษาสามารถเขียน

แผนไดเปนอยางดี 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

- ปรับปรุงแผนการสอน 

- จัดทํากรณีตัวอยางท่ี

หลากหลายเพ่ิมข้ึน 

- จัดกิจกรรมใหหลากหลายเพ่ือ 

สรางแรงจูงใจใหผูศึกษาสนุกกับ

การเรียนการสอน 

จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอนการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี

จะจัดการศึกษาถัดไป 

ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ   

ตองประสงค 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

1. ควรฝกความรับผิดชอบใหนักศึกษาท่ีฝกทักษะกระบวนการคิดอยางมีลําดับข้ันตอน  

2. ควรกําหนดใหนักศึกษาศึกษาตัวอยางจากกรณีศึกษาหรือแผนตัวอยาง  

3. ควรฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองโดยเลือกงานท่ีพัฒนากระบวนการคิดของตนและความ

รับผิดชอบตอกลุม 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา     ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค           

                                                              

 ลงชื่อ     วันท่ีรายงาน     15 พฤศจิกายน 2559                 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

อาจารยสอนรายวชิา            ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค          

                                                     

 ลงชื่อ     วันท่ีรายงาน      15 พฤศจกิายน 2559            
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รายงานผลการดาํเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

ภาคการศึกษา 1/2559 

 
 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3653113 
 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล

งานวิจัยทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร 

 (Data Processing and Analysis in 

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

สารบัญ 

 

หมวด                   หนา 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         47 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       47 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     47 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 3 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    47 

5. สถานท่ีเรียน        47 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    47 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    47 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน      48 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน   48 

      รายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     50 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     50 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน      50 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    51 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W)     51 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     51 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     52 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 52 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     52 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ     52 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  52 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      53 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        53 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    53 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน                53 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        53 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ   53 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    53 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  54 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  54 

 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3653113  การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร 

(Data Processing and Analysis in Business Research) 

3(2-2-5) 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมี 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา  ลักษณวิรามสิริ  

อาจารยผูสอน    ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา  ลักษณวิรามสิริ ตอนเรียน A1,B1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2559 

5. สถานท่ีเรียน 

    คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

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

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการวิจัย 4 4  

การจัดทํารายงานการวิจัย 8 8  

ขอมูลและเครื่องมือการวิจัย 4 4  

การใชงานโปรแกรมสําหรับ

การวิเคราะหขอมูล 

8 8  

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 4 4  

การกําหนดลักษณะผลลัพธ

และการนําไปใช 

4 4  

สถิติเชิงอนุมาน 8 8  

การวิเคราะหความแปรปรวน 8 8  

 

การวิเคราะหความสัมพันธ

ของตัวแปร 

 

4 

 

4 

 

การนําเสนอผลและประเมินผล

งานการวิจัย 

4 4  

รวม 56 56  

 

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) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  

โดยเนนในเรื่องของความรับผิดชอบ 

ตองาน วินัยจรรยาบรรณ ความ 

ซ่ือสัตยตอตนเองและเพ่ือนในกลุม    

2. ให ทําโครงงานวิจัยในลักษณะ

รายงานกลุม เพ่ือพิจารณาความรู 

ความเขาใจ ความรับผิดชอบ ความ

ซ่ื อ สั ต ย ต อ  ห น า ท่ี เ ม่ื อ ได รั บ

มอบหมายงาน และความตรงตอ

เวลาในการสงงาน  

 
 

 

 

 

 

 

  

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 

โดยใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอน โดย

การจัดใหมีการตอบคําถามจาก

กรณีศึกษา หรือออกมาทํากิจกรรม

หนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู  

2. การแบงกลุมในการทํารายงาน 

การนําเสนอรายงาน และการ

วิเคราะหกรณีศึกษา  

3. ใหนักศึกษาศึกษาคนควา 

เก่ียวกับการวิจัย และองคประกอบ

อ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ และจําเปนในการ

ทํางานวิจัย ท่ีตางกันในแตละกลุม 

โดยเนนสถานการณจริง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

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

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

ปญญา PowerPoint ประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษามีสวนรวมโดยการ

จัดใหมีการตอบคําถามเก่ียวกับ

กรณีศึกษา หรือออกมาทํากิจกรรม

หนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู  

2. บริหารจัดการโครงการวิจัยท่ีได

มอบหมายในภาคการศึกษา โดยเริ่ม

ตมจากการเก็บรวบรวมขอมูล คิด 

วิเคราะห วางแผน ดําเนินการ 

ออกแบบแบบสอบถาม และ

ประมวลผล  

3. มอบหมายงานใหนักศึกษาทํา

รายงานท่ีกําหนดโดยใชความรูวิชานี้ 

และนําเสนอผลงานในรูปของการ

อภิปรายกลุม  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายใหทําโครงงานรวมกัน

เปนกลุมโดยเนนความรูท่ีเรียนใน

วิชากับปญหาท่ีกําหนด  

2. มอบหมายงานในลักษณะงาน

กลุม  

 
 

 

 

  

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา

ดวยตนเองจาก Website สื่อการ

สอน ฐานขอมูลงานวิจัย และทํา

รายงานโดยเนนการนําบทความ 

ขอมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือ

ขอมูลท่ีมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมา

 
 

 

 

 

 

  



51 

 

 

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

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

ขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

2. กําหนดใหนักศึกษานําเสนอ

รายงานท่ีไดจากการศึกษาคนควา

โดยใชรูปแบบเอกสารรายงานและ

แฟมขอมูล  

3. นําเสนองานดวยสื่อภาพเลื่อน

และสงรายงานในรูปแบบไฟลขอมูล

ผานสื่อไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

 

 
 

 

 

 

 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

อาจารยควรจัดสอบนักศึกษาสองสัปดาหครั้ง นักศึกษาควรไดศึกษาการวิจัยของหนวยงานท่ี 

มีความตองการผลการวิจัยจะทําใหกระตุนเขาใจการลักษณะและรูปแบบของการทํางานในองคกรการ

ดําเนินธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบท่ีใชในงานวิจัยตาง ๆ จะทําใหนักศึกษาสรางความเขาใจ

วิเคราะหออกแบบ ประมวลผลการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชงานไดจริง 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 31 

B1 34 

รวม 65 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

(จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

A1 37 

B1 34 

รวม 71 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 0 

B1 0 

รวม 0 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

A 0 0 0 0 0 0 

B+ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

B 3 9.68 0 0.00 3 4.62 

C+ 4 12.90 0 0.00 4 6.15 

C 15 48.39 6 17.65 21 32.31 

D+ 6 19.35 15 44.12 21 32.31 

D 1 3.23 5 14.71 6 9.23 

F 0 0.00 2 5.88 2 3.08 

ไมสมบูรณ (I) 2 6.45 6 17.65 8 12.31 

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 31 100.00 34 100 65 100.00 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

  นักศึกษาไมมีความมุงม่ันในการเรียนและไมติดตามงาน ไมสอบถามเม่ือพบปญหา 

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

  

 

    6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม

ของ นักศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมวิชาชีพ  

การตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมวิชาชีพ และ

คุณธรรมของนักศึกษาแตละคน ไมเหมือนกัน ซ่ึงได

พยายามปลูกฝงแนวคิด และการปฏิบัติท่ีถูกตองแลว 

เชน การคัดลอกชิ้นงานของผูอ่ืน การอางอิงเนื้อหาใน

งานวิจัย การทุจริตเม่ือทําการทดสอบกอนเรียน-หลัง

เรียน 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1. ทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจาก

การสัมภาษณนักศึกษา 

 

1. มีการใหรายงานความคืบหนาของรายงาน

แบบอิสระ และแบบระบุวันท่ีแนนอน  

2. จัดทําการสอบกอนเรียน-หลังเรียนทุก

บทเรียน  (10 บท)  

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ ผลกระทบ 
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เรียนการสอน (ถามี) 

ปลั๊กไฟในหองเรียนมีไมเพียงพอ หรือบางจุดไม

ปลอยสัญญาณใหใชงาน มีการชํารุดในบางจุด  

เกิดการชอตเม่ือใชปลั๊กพวงสายไฟ อาจสงผลให

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เสียหายได  

 

 

 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

  เนื้อหา ขอกําหนด ทฤษฎีในรายวิชามีมาก นักศึกษาไมมีพ้ืนฐานเก่ียวกับการประมวลผล

งานวิจัยทางธุรกิจ ทําใหไมสามารถเห็นภาพรวม และไมเขาใจหลักการประมวลผลงานวิจัยของธุรกิจ 

นอกจากนี้นักศึกษายังขาดความละเอียดรอบครอบ ขาดความเอาใจใสในการทํารายงาน  

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

กระชับเนื้อหา ขอกําหนด ทฤษฎีในรายวิชา พัฒนาพ้ืนฐานเก่ียวกับการประมวลผลงานวิจัย

ทางธุรกิจใหเห็นภาพรวมชัดเจนยิ่งข้ึน หากระบวนการเสริมการกระตุนความละเอียดรอบครอบ และ

สรางความเอาใจใสในการทํารายงาน  

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

จากการสัมภาษณนักศึกษา พบวา นักศึกษาอยากใหมีการตรวจสอบความคืบหนาของ

รายงานควบคูไปกับการเรียนทฤษฎีเพ่ือปรับปรุงแกไขงานไดทันตามกําหนดเวลา และทําใหเขาใจ

เนื้อหาในสวนท่ีเปนทฤษฎีมากข้ึน  

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

จัดใหมีการฝกเพ่ิมเติมโดยใชเปนชวงเวลาศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหนักศึกษาจัดกลุมและ

ทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัยเพ่ิมข้ึนนอกเวลาเรียน 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

มีแบบฝกหัด หรือการทดสอบเปนระยะ เพ่ิมการทดสอบปฏิบัตใินบางบท 

 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

     ไมมี 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

เพ่ิมการจัดทํากรณีศึกษา

สําหรับใหนักศึกษาไดเรียนรู

เพ่ิมเติม  

กอนเริ่มการเรียนการสอนในป

การศึกษาตอไป  

อาจารยผูสอน 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

1. ควรกําหนดใหนักศึกษาไปเขาประชุม สัมมนาในหัวของานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงการวิจัย

ในชุมชนเพ่ือใหนักศึกษาไดเห็น และสัมผัสกับประโยชนจากแนวโนมของงานวิจัยไดอยางชัดเจน 

2. ควรจัดใหมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูและการเสริมความรูทางดาน

งานวิจัยตาง ๆ 

 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา:      ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา  ลักษณวิรามสิริ     .      

                                                              

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         19 ธันวาคม 2559          .     

 

อาจารยสอนรายวชิา:                   ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา  ลักษณวิรามสิริ     .               
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 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน        19 ธันวาคม 2559           .     

 

 

 



 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา(มคอ.5) 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 
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มคอ. 5 

3653205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
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0 

สารบัญ 

 

หมวด           หนา 

 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         1  

1. รหัสและชื่อรายวิชา       1 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     1 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)   1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    1 

5. สถานท่ีเรียน        1 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    1 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    1 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน      2 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน   2 

      รายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     4 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     4 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน      4 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    4 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W)     4 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     4 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     5 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 5 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     5 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ     5 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  5 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      5 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        6 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    6 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      6 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        6 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ   6 

      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 



มคอ. 5 
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1 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    6 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  6 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     6 

      ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3653205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 

(Information System for Business Management)  

3(3-0-6) 

 2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยสุภารัตน   คุมบํารุง  

อาจารยผูสอน    อ.กนิษฐา  ศรีเอนก ตอนเรียน A1, B1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2559 

5. สถานท่ีเรียน 

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3 3  

บทบาทของระบบสารสนเทศใน

องคกร 

3 3  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

โครงสรางของระบบสารสนเทศ 6 6  

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศใน

สํานักงาน ดานฮารดแวรและ

ซอฟตแวร 

3 3  

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศดาน

การส่ือสาร 

3 3  

การจัดการฐานขอมูล 3 3  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 6 6  

ระบบสารสนเทศสําหรับ

ผูบริหาร 

6 6  

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 3  

จริยธรรมทางคอมพิวเตอร 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. ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม โดยเนนในเรื่องของ

ความรับผิดชอบตองาน วินัย

จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและเพ่ือนในกลุม  
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

2. ใหทําโครงงานกรณีศึกษา

หรือรายงานกลุม เพ่ือพิจารณา

ความรับผิดชอบความซ่ือสัตย

ตอ หนาท่ีเม่ือไดรับมอบหมาย

งาน และความตรงตอเวลาใน

การสงงาน 

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. ก ารแบ งกลุ ม ใน ก าร ทํ า

รายงาน การนําเสนอรายงาน 

และการวิเคราะหกรณีศึกษา 

3. ใหนักศึกษาศึกษาคนควา 

เก่ียวกับระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจรูปแบบตางๆ โดยใชสื่อ

มัลติมีเดีย  พรอมตั้งประเด็น

คําถามและนําเสนอ 

   

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
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

เรียนรู 

2. มอบหมายงานใหนักศึกษา

ทํารายงานท่ี กําหนดโดยใช

ความรู วิ ชานี้  และนํ าเสนอ

ผลงานในรูปของการอภิปราย

กลุม 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายใหทําสารสนเทศ

องคกรรวมกันเปนกลุมโดยเนน

การประยุกตใชความรูท่ีเรียน

ใ น วิ ช า กั บ ก า ร ทํ า ง า น

สารสนเทศองคกร 

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

เนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติ

อางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ 

2.กําหนดใหนักศึกษานําเสนอ

รายงาน ท่ี ได จากการศึกษา

ค น ค ว า โ ด ย ใ ช รู ป แ บ บ

เอกสารรายงานและแฟมขอมูล  

นําเสนองานดวยสื่อภาพเลื่อน

และส งราย งาน ใน รูป แบ บ

ไฟลขอ มูลผ านสื่ อไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 
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4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ควรมีการฝกปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนไดประสบการณจริงและสามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง   

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 31 

B1 34 

รวม 65 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 31 

B1 34 

รวม 65 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 - 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 

ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน

(คน) 

คิดเปนรอย

ละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปนรอย

ละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปนรอย

ละ 

A 0 0 0 0 0 0 

B+ 4 12.90 0 0 4 6.15 

B 8 25.81 1 2.94 9 13.85 

C+ 14 45.16 9 26.47 23 35.38 

C 5 16.13 16 47.06 21 32.31 

D+ 0 0 5 14.71 5 7.69 

D 0 0 0 0 0 0 

F 0 0 0 0 0 0 

ไมสมบูรณ (I) 0 0 3 8.82 3 4.62 

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 31 100 34 100 65 100 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

    ไมมี 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

         6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- - 
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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 

- 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

- 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

- - 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

     - 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
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- - - 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

25ควรมีการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศตาง ๆ ในหนวยงานธุรกิจ 

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:      อ.สุภารัตน คุมบํารุง                                   .      
                                                              

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         17 ธันวาคม  2559           .     
 

อาจารยสอนรายวชิา:                  อ.กนิษฐา ศรีเอนก                                                            .   
                                                                 

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         17 ธันวาคม  2559            .     
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2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     69 
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4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    69 

5. สถานท่ีเรียน        69 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    70 
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ              

                       

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3653210 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน                                            3(2-2-5) 

(Introduction to Web Programming) 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

      ไมมี 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน   

อาจารยผูสอน    1. ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน 

2. ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก 

    ตอนเรยีน A1 

    ตอนเรียน B2 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2559 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ในมหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

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 

บทท่ี 1 ความรูเกี่ยวกับ

อินเทอรเน็ต 

- อินเทอรเน็ตและเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

- ความหมายของ ISP 

- การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

- รูปแบบการสื่อสารบน

อินเทอรเน็ต 

- ชื่อโดเมน (Domain 

Name) 

- เว็บ (Web) 

- เว็บเซิรฟเวอรและเว็บ

บราวเซอร 

- สรุป 

4 4  

บทท่ี 2 มาตรฐานเว็บไซต 

(Web standards) 

- มาตรฐานเว็บไซต 

- ประโยชนของมาตรฐานเว็บ 

- โครงสรางภาษา HTML 

ตามหลักมาตรฐาน 

- โครงสรางสไตลชีทตามหลัก

มาตรฐาน 

- ความหมายของ Web 

Accessibility 

- เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ

เว็บไซต 

- เครื่องมือสําหรับสรางเว็บ

เพจ 

- สรุป 

4 

 

4 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

หัวขอ จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 3 ภาษา HTML และ 

ภาษา XHTML 

- ความหมายของ HTML  

- รูปแบบของภาษา HTML  

- โครงสรางพ้ืนฐานของภาษา 

HTML 

- กฎในการใชภาษา HTML 

- ความหมายของ XHTML 

- ความสําคัญของภาษา 

XHTML 

- โครงสรางของเอกสาร 

XHTML 

- กฎในการใชภาษา XHTML 

- ขอแตกตางของภาษา 

XHTML และ HTML 

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

บทท่ี 4  การจัดรูปแบบ

เอกสารและขอความดวยภาษา 

XHTML 

- การกําหนดหัวขอเรื่อง 

(Headings) 

- การกําหนดเสนแบงเนื้อหา 

(Horizontal Rule) 

- การกําหนดยอหนา 

(Paragraphs) 

- การกําหนดการข้ึนบรรทัด

ใหม (Line Break) 

- การกําหนดรูปแบบขอความ 

(Text Formatting) 

- การกําหนดการแสดง

รายการ (Lists) 

- การกําหนดการเชื่อมโยง 

(Links) 

4 4  

 

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% 

บทท่ี 5  การแทรกรูปภาพ 

ตาราง แบบฟอรม ดวยภาษา 

XHTML และการกําหนดคาสี

บนเว็บ 

- การแทรกรูปภาพ (Images) 

- การแทรกตาราง (Tables) 

- การสรางแบบฟอรม 

(Forms and Input) 

- การจดัองคประกอบของ

หนาเว็บเพจ (Layouts) 

- การกําหนดคาสีบนเว็บ 

- ประโยชนของสีในเว็บไซต 

- รหัสคาสี 

- รูปแบบส ี

- การผสมส ี

- สีมาตรฐานของ HTML 

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 6  สไตลชีทเบ้ืองตน 

- มาตรฐานของสไตลชีท 

- ประโยชนของสไตลชีท 

- โครงสรางของไตลชีท (CSS 

Syntax) 

- การประกาศคําสั่งของสไตล

ชีท แบบ ID และ Class 

- คุณสมบัติสําคัญของสไตล

ชีท 

- การเขียนคําอธิบายใหกับ

สไตลชีท (CSS 

Comments) 

- การกําหนดและอางอิงสไตล

ชีท 

- ทดสอบกลางภาค 

8 8  

 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 7 การจัดองคประกอบ

หนาเว็บดวยสไตลชีท 

- ความหมายของ Box 

Model  

- การควบคุมพ้ืนท่ีวางดวย 

Margin และ Padding 

- การกําหนดขนาดเสนขอบ 

- การกําหนดสีพ้ืนหลัง 

- การกําหนดความสูงและ

8 8  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ความกวาง 

- การควบคุม Tab ดวย 

Property “overflow” 

- การจัดตําแหนงวัตถุดวย 

Positioning 

- การจัดตําแหนงวัตถุดวย 

Float และ Clear 

- การจัดตําแหนงแนวนอน 

(Horizontal Align) 

- การนําทาง (Navigation) 

- สรุป 

บทท่ี 8 การจัดรูปแบบเว็บ

ดวยสไตลชีท 

- การตกแตงพ้ืนหลัง (CSS 

Background)  

- การตกแตงขอความ (CSS 

Text) 

- การตกแตงตัวอักษร (CSS 

Font) 

- การตกแตงจุดเชื่อมโยง 

(CSS Link) 

 

4 4  

 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 



77 

 

 

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

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

- การตกแตงรายการขอมูล 

(CSS List) 

- การตกแตงตาราง (CSS 

Table) 

4 4  

บทท่ี 9 JavaScript 

- ภาษา  JavaScript 

- ความแตกตางระหวาง Java 

และ JavaScript 

- ความสามารถของ 

JavaScript 

- ขอจํากัดของ JavaScript 

- การประมวลผลเอกสาร 

HTMLและภาษา 

JavaScript 

- เครื่องมือสําหรับการพัฒนา 

JavaScript 

- องคประกอบพ้ืนฐานของ 

JavaScript 

- การใชงาน JavaScript บน

เว็บเพจ 

- รูปแบบการเขียน  

JavaScript 

- การประกาศตัวแปร 

- การรับและแสดงผลขอมูล 

- การใช JavaScript ควบคุม

การโตตอบกับผูใชงาน 

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

 
 

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% 

บทท่ี 10 เอแจ็กซและเจคิวรี 

- เอแจ็กซคืออะไร 

- หลักการทํางานของเอแจ็กซ 

- การทํางานของเว็บเบรา

เซอร 

- การสราเอแจ็กซ

แอพพลิเคชั่น 

- เจคิวรี 

- การใชงานเจคิวรี 

- รูปแบบคําสั่งพ้ืนฐานของเจ

คิวรี 

- การใชงาน jQuery UI 

สรุป 

4 4  

บทท่ี 11 การโอนยายขอมูล

ไปยังเครื่องแมขาย และการ

โปรโมทเว็บไซต 

- การโอนยายขอมูลไปยัง

เครื่องแมขาย (Upload) 

- การโปรโมทเว็บไซตใหติด

อันดับดวยโปรแกรมสืบคน

ขอมูล (Search engine  

- Optimization : SEO) 

- การปรับปรุงเว็บไซตสําหรับ

การโปรโมทเว็บไซต 

- ผูมีสวนเก่ียวของในการโป

รโมทเว็บ 

- การใชงานแท็ก meta  

- ลงทะเบียนเว็บไซตกับ

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

โปรแกรมสืบคนขอมูล 

- การตรวจสอบความ

ผิดพลาดของภาษา 

XHTML 

 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 12 สถาปตยกรรมเว็บ

และเว็บเซอรวิส 

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

- สถาปตยกรรมแบบเอ็มวีซี 

- เว็บเซอรวิส 

สรุป 

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 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
 

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

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

จริยธรรม โดยเนนในเรื่องของความรับผิดชอบ

ตองาน วินัยจรรยาบรรณ ความ

ซ่ือสัตยตอตนเองและเพ่ือนในกลุม  

 

 

 

ตามกําหนดเวลา เนื่องจาก

ขาดความกระตือรือรนใน

การทํางาน  

2. นักศึกษาบางคนขาด

ความรับผิดชอบในการ

ทํางานกลุม  

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 

โดยใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอน โดย

การจัดใหมีการตอบคําถามจาก

กรณีศึกษา หรือออกมาทํากิจกรรม

หนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. การทดสอบยอย และการใช

แบบทดสอบออนไลน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1. นักศึกษาบางกลุมขาดการ

วางแผนการทํางาน 

2. ผลการทดสอบหลังเรียน

เปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

ทักษะทาง

ปญญา 

1. การทําเว็บไซตกลุม ตามความ

สนใจของนักศึกษา  

  1. นักศึกษาบางกลุมขาด

ทักษะในการออกแบบ การ

ใชสี การกําหนดรูปแบบ

ตัวอักษร 

2. นักศึกษามีความเขาใจใน

เนื้อหาท่ีสอนแตผลลัพธของ

คุณภาพโครงงานอยูใน

เกณฑปานกลาง 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

2. มอบหมายงาน ตามความสนใจ

ของนักศึกษา 

 
 

 นักศึกษาบางคนขาดความ

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

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

 

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา

ดวยตนเองจาก Website สื่อการ

สอน และนํารหัสคําสั่งมาใชในงานท่ี

มอบหมาย  

2. กําหนดใหนักศึกษานําเสนอ

ผลงานท่ีไดจากการศึกษาคนควา

โดยการอัพโหลดไปยังเว็บเซิรฟเวอร

ของมหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 
 

 

 นักศึกษาไมสามารถอัพโหลด

ไฟลไปยังเว็บเซิรฟเวอรของ

มหาวิทยาลัยได เนื่องจากมี

ความขัดของทางเครือขาย 

และเครื่องแมขายไมพรอม

ใหบริการ 

 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

 1. เพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับ HTML5 CSS3 และ Responsive Web เพ่ือใหทันกับ

สถานการณปจจุบัน  

2. มอบหมายใหนักศึกษา ศึกษารูปแบบเว็บไซตในรูปแบบตาง ๆ วิธีการจัดวาง (Layout) 

การใชสีท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต 

3. มอบหมายใหนักศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ เชน เว็บไซต 

หนังสือตาง ๆ เพ่ือนํามาความรูมาใชในการพัฒนาเว็บไซต ใหสามารถทํางานไดหลากหลาย  

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 31 

B1 32 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

รวม 63 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 60 

B1  

รวม 60 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 0 

B1 0 

รวม 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

ระดับ

คะแนน 

ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน(คน) คิดเปนรอย

ละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

A 0 0 0 0 0 0 

B+ 0 0 0 0 0 0 

B 2 3.33 2 3.33 2 3.33 

C+ 5 8.33 5 8.33 5 8.33 

C 29 48.33 29 48.33 29 48.33 

D+ 15 25.00 15 25.00 15 25.00 

D 5 8.33 5 8.33 5 8.33 

F 0 0 0 0 0 0 

ไมสมบูรณ 

(I) 
4 

6.66 
4 

6.66 
4 

6.66 

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 

ยกเลิก

รายวิชา(W) 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

รวม 60 100.00 60 100.00 60 100.00 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมมี 

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

 6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

  

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

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- - 

 

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

1. หองเรียนมีปลั๊กไฟไมเพียงพอใหนักศึกษาใช

งานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา นักศึกษาตอง

ตอพวงกัน  

2. ปลั๊กไฟอยูในสภาพท่ีไมพรอมนํามาใชงาน จึง

ทําใหนักศึกษาไมสามารถใชงานได  

3.อุปกรณสงสัญญาณ Wifi ของมหาวิทยาลัยมี

ปญหาจึงทําใหไมสามารถเชื่อมตอระบบ

อินเทอรเน็ตได  

1. ในระหวางการเรียนการสอนอาจเกิดอุบัติเหตุ

หรืออันตรายได เนื่องจากสายไฟปลั๊กท่ีนํามาตอ

พวงกัน  

2. ในระหวางการเรียนการสอนอาจเกิดอุบัติเหตุ

หรืออันตรายได เนื่องจากปลั๊กไฟท่ีนํามาตอพวง

กันไมมีประสิทธิภาพ 

3. ทําใหไมสามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติมท่ีใชใน

รายวิชาและการทําแบบฝกหัดได  

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

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

ไมมี 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

ไมมี 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ไมมี 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

ไมมี 

 

 

 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

1. การมอบหมายงานสรางเว็บเพจ กําหนดใหกับ

นักศึกษาไดดูตัวอยางรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต

ท่ีมีความเหมาะสม ใชงานงาย และสวยงาม วามี

ลักษณะการจัดวาง layout วิธีการใชสี  และ

รูปแบบการเขียนรหัสคําสั่งอยางไร และนํามา

เปนแนวทางในการพัฒนาเว็บไซตงานกลุม 

2. การปรับปรุงแผนการสอนและเนื้อหาใหมี

ความทันสมัยมากข้ึน 

1. นักศึกษาสามารถออกแบบหนาเว็บ  รูปแบบ

ของเว็บไซต ดีข้ึนและรูจักการใชเครื่องมือในการ

ออกแบบ  

 

 

 

2. นักศึกษาไดรับความรูใหมและสามารถนํามา

พัฒนาเว็บไซตงานกลุมใหมีความสวยงามมากข้ึน 
 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 ไมมี 

  

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

1. ปรับเนื้อหาใหมีความ

ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

1. จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอน

การจัดการเรียนการสอนภาค

การศึกษาถัดไป  

ผศ.ชวาลิน เนียมสอน 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

 1) ปรับเนื้อหาโดยการเพ่ิมความทันสมัยโดยเนนการเขียนภาษา HTML5  

 2) ควรกําหนดใหนักศึกษาศึกษากรณีศึกษาจากเว็บไซตตาง ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาเว็บไซตให

สามารถเปดไดกับบราวเซอรหลากหลายบริษัท  

 

 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา:      ผศ. ชวาลิน   เนียมสอน    .    

                                                              

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         4  ธันวาคม 2559    .     

 

อาจารยสอนรายวชิา:         ผศ. ชวาลิน   เนียมสอน        ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก     .               

                                                     

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน        4  ธันวาคม 2559                 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ภาคการศึกษา 1/2559 

 
 

 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3653605 
 เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม

(Social Network and Social 

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

สารบัญ 

 

หมวด                   หนา 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         85 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       85 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     85 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)  85 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    85 

5. สถานท่ีเรียน        85 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    85 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    85 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน      94 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน   94 

      รายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     94 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     94 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน      94 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    95 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W)     95 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     95 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     95 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา  96 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     96 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ     96 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  96 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      96 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        97 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    97 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      97 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        97 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ   97 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    98 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  98 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  98 

 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3653605 เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม                                    3(2-2-5) 

(Social Network and Social Commerce)                           

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมี 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลัดดา  สวนมะลิ   

อาจารยผูสอน    1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลดัดา  สวนมะลิ ตอนเรียน B1 

 1. ผูชวยศาสตราจารยสุภารัตน  คุมบํารุง ตอนเรียน A1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี  1 ปการศึกษา 2559 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ในมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

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

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

สื่อทางสังคมออนไลน 

- การตลาด 3.0 ยุคของการมีสวน

รวมของลูกคา 

- สื่อทางสังคม 

- ลักษณะของโซเซียลมีเดีย 

- การเปรียบเทียบความนาเชื่อถือ

ของสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อเดิม 

- ประเภทของโซเซียลมีเดีย 

- องคประกอบของสื่อทางสังคม 

4 4  

เครือขายทางสังคม 

- เครือขายทางสังคม 

- การสรางเครือขายทางสังคม 

- ประเภทของ Social Network 

- ผลกระทบของเครือขายทาง

สังคม 

 

4 4  

เฟสบุคโปรแกรมประยุกตบน

เครือขายสังคมออนไลน 

- โปรแกรมประยุกตกับเครือขาย

สังคม 

 

4 4  

ประยุกตใชงานเฟสบุคเพ่ือการคา 

สรางแบรนด สื่อสารการตลาด 

- เปลี่ยน Facebook ใหเปน

รานคาออนไลน 

- การสรางรานคาออนไลนโดยใช 

Facebook และ Page 

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

- ประเภทของ Pageและ Page ท่ี

เหมาะสมกับการเปดรานออนไลน 

- เริ่มตนสราง Page 

สวนประกอบตาง ๆ ของหนา 

Page 

- หนาปกเฟซบุก (Cover Page) 

- ขอมูลของ Page รานคา และ

การเปลี่ยนแปลงขอมูลรานคา 

- เมนูแท็บพ้ืนฐานบน Page ปรับ

ใหเปนกิจการรานคาออนไลน 

- เพ่ิมรูปภาพขอมูลสินคา 

 

ประยุกตใชงานเฟสบุคเพ่ือการคา 

สรางแบรนด สื่อสารการตลาด 

(ตอ)  

- การเขาถึง Page รานคาสําหรับ

คนท่ัวไป 

- โพสตแจงการเปดรานคา อัพเดต

รานคา 

- ตัวอยางของลิงค URL 

- แจงเตือนเม่ือมีความเคลื่อนไหว

บนรานคา (Page) 

- การสั่งจองสินคาบน Page การ

แจงยอดสินคา 

- เทคนิคการขายสินคาบนเฟสบุค 

 

4 4  

การขายสินคาผานเว็บไซตอะเม 4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ซอน 

- หลักการทํางานของ Amazon 

- Amazon Associates 

- ข้ันตอนการสมัคร Amazon 

Associates 

- aStore 

- การใชงาน Widgets 

- เทคนิคคนหาสินคาของ 

Amazon 

- เหตุผลของการเลือกขายสินคา

กับ Amazon.com 

- กฎของ Amazon 

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

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

การทําการตลาดผานยูทูป 

- แนะนําการใชงาน 

Youtube.com  

- เริ่มตนอัพโหลดคลิปวิดีโอลง

เว็บไซต YouTube 

- ตั้งคาความเปนสวนตัว 

- ลบวิดีโอออกจาก YouTube 

- เลือกเก็บวีดิโอท่ีชื่นชอบ 

- ลบวิดีโอออกจากหมวด 

Favorites 

- ขอดีของการขายสินคาผาน 

YouTube 

 

4 4  

การสรางรายไดผาน Blog ทวิต

เตอร และการโฆษณาผาน 

Google AdSense 

- การสรางรายไดผาน Blog 

- ทวิตเตอร 

- การโฆษณาผาน Google 

AdSense 

 

 

4 4  

ระบบการชําระเงินบน

อินเทอรเน็ต 

- กระบวนการทํางานของธุรกิจบน

อินเทอรเน็ต 

- ระบบความปลอดภัยในการ

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ชําระเงิน 

- ระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกส 

 

 

การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

- การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

- ความหมายพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

- รูปแบบความสัมพันธในระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

องคประกอบธุรกรรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

- องคประกอบธรุกรรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

- ระบบเครือขายขอมูล (Data 

Network) 

- ระบบสื่อสารขอมูล (Data 

Communication) 

- ระบบชําระเงิน (Payment 

System) 

- มาตรฐาน SET 

- องคประกอบหลักของรูปแบบ

การดําเนินธุรกิจอีคอมเมิรซ 

 

4 4  

กรอบนโยบายพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

ธุรกิจพาณิชย 

- ขอบเขตของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  

- การพัฒนาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  

- ปจจัยในการประกอบธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหประสบ

ความสําเร็จ  

- แนวโนมของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

 

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ 

- ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ 

- แนวคิดพ้ืนฐานของการบริหาร

ลูกคาสัมพันธ 

- หลักการสําคัญในการบริหาร

ลูกคาสัมพันธ 

- ประเภทของ CRM 

- ระดับของความสัมพันธระหวาง

บริษัทกับลูก 

- ข้ันตอนการพัฒนากลยุทธ 

- ความตองการของระบบการ

จัดการลูกคาสัมพันธ

อิเล็กทรอนิกส 

 

4 4  

การจัดการระบบหวงโซอุปทาน 

- ความหมายของการจัดการระบบ

หวงโซอุปทาน 

- บทบาทของการจัดการระบบ

จัดการหวงโซอุปทาน 

- ผลประโยชนและความทาทาย

ของการจัดการหวงโซอุปทาน 

- แนวโนมของการจัดการหวงโซ

อุปทาน 

- กลยุทธการแขงขัน และโซ

อุปทาน 

- ชองทางการกระจายสินคา 

- ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากหวงโซ

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

อุปทาน 

- ซอฟตแวรสําหรับงานจัดการหวง

โซอุปทาน 

- หวงโซอุปทานตามความตองการ 

- การผลิตตามความตองการแบบ

เรียลไทม 

- การใช RFID เพ่ือปรับปรุงหวงโซ

อุปทาน 

- คุณคาทางธุรกิจของการจัดการ

หวงโซอุปทาน 

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

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส และผลกระทบดาน

จริยธรรมและสังคมของระบบ

สารสนเทศ 

- หลักการสําคัญ 

- หลักการท่ัวไปของ

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส 

- ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย 

- กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของไทย 

- จริยธรรมทางเทคโนโลยี 

- จริยธรรมสําหรับผูใชไอที 

- สิทธิทางดานทรัพยสิน 

 

4 4  

รวม 60 60  

 

 

 

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

  

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

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

โดยเนนในเรื่องของความรับผิดชอบ

ตองาน วินัยจรรยาบรรณ ความ

ซ่ือสัตยตอตนเองและเพ่ือนในกลุม  

2. ให ทํ างานกลุ ม  เพ่ื อ พิจารณ า

ความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ 

หนาท่ีเม่ือไดรับมอบหมายงาน และ

ความตรงตอเวลาในการสงงาน 

 

 

 

 

 

 

  

 

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 

โ ด ย ใ ช สื่ อ  PowerPoint 

ป ระ ก อ บ ก าร บ ร รย าย โด ย ให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอน โดย

การจัดให มีการตอบคําถามจาก

กรณีศึกษา หรือออกมาทํากิจกรรม

หนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู  

2. จัดการเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญและการฝกปฏิบัติ

ในสถานการณจําลอง สถานการณ

จริง  

3. มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกฝน

จากกรณีศึกษา โดยกําหนดใหอยูใน

เนื้ อห าของการ ทํ าธุ รกรรมบ น

เครือขายสังคมออนไลนและสามารถ

พัฒนาธุรกิจขนาดยอมบนเครือขาย

สังคมออนไลนได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักศึกษาบางคนขาดการวาง

แผนการทํางาน ขาดทักษะ

กระบวนการคิดเนื่องจาก

เปนรายวิชาปฏิบัติ ตองมี

การจําลองการทําธุรกรรม

ผานเครือขายสังคมออนไลน

ทําใหผูเรียนตองคนหาขอมูล 

สํารวจตลาดสินคาออนไลน 

ตลอดจนวิธีการในการทํา

ธุ ร ก ร รม ท้ั ง ใน แ ล ะน อ ก

หองเรียนพรอมมีขอเสนอ

จากผูสอน  
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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. มีการใชการศึกษากรณีตัวอยาง 

วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น

ปญหาและความตองการ  

2. มีการประยุกตความรูและทักษะ

การแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรได

อยางเหมาะสม 

3. มอบ ห มาย งาน ให นั ก ศึ กษ า 

วิเคราะห สังเคราะห ประเด็นปญหา

ธุรกิจบนสังคมเครือขาย และนํามาสู

การพัฒนาทําธุรกรรมบนเครือขาย

สังคมออนไลน  

 

 

 

 

      

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มีการมอบหมายงานในลักษณะ

งานรายบุคคลและงานกลุม  

2. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสื่อสารกับผูอ่ืน  

3. มีการฝกฝนใหมีลักษณะการเปน

ผูนํา การใหความคิดเห็นและการรับ

ฟงความเห็นจากผูอ่ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก า ร ทํ า ง า น ก ลุ ม  พ บ

นั ก ศึ ก ษ า บ า ง ค น ไ ม

รับผิดชอบตองาน ท่ีได รับ

มอบหมาย ขาดการทํางาน

รวมกันเปนทีม  

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยี

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา

กรณีตัวอยางดวยตนเองจาก 

Website สื่อการสอน เพ่ือใชเปน

แนวทางในการสรางธุรกิจขนาดเล็ก

 

 

 

 

 นักศึกษาขาดการศึกษา

คนควาขอมูลเพ่ิมเติม 

เนื่องจากไมเห็นความสําคัญ

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

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

สารสนเทศ บนสังคมเครือขายออนไลน 

2. นําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบ

และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ือใหนักศึกษาเห็นความแตกตางของการทํา

ธุรกรรมบนเครอืขายสังคมออนไลนแบบตาง ๆ  

2. นักศึกษาควรมีความกระตือรือรน ในการศึกษาคนควาดวยตนเองมากกวานี้ 

3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห สังเคราะห 

ออกแบบธุรกิจ และทําธุรกรรมบนเครือขายทางสังคมออนไลนได โดยเลือกตัวอยางธุรกิจท่ีประสบ

ความสําเร็จเปนตนแบบ 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 31 

B1 34 

รวม 65 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

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

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 31 

B1 34 

รวม 65 

 

 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 0 

B1 0 

รวม 0 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 

ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

A 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

B+ 4 12.90 0 0.00 4 6.15 

B 21 67.74 4 11.76 25 38.46 

C+ 3 9.68 12 35.30 15 23.08 

C 3 9.68 17 50.00 20 30.77 

D+ 0 0.00 1 2.94 1 1.54 

D 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

F 0 0.00 0 0.00 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 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับคะแนน 

ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

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 31 100 34 100 65 100 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

- 

 

 

 

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

          

6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1. การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในหองเรียน  

 

1. นั ก ศึกษามีความรูความเข าใจใน เนื้ อหา

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

2. การตรวจผลงานของนักศึกษาท้ังรายบุคคล

และรายกลุม 

3. ผลการทดสอบยอย  

 

 

4. ผลหลังการประกาศผลการเรียนรายวิชา  

2. ผลงานของนักศึกษาท่ีตรวจมีคะแนนอยูใน

เกณฑปานกลาง  

3. ผลการทดสอบยอยของนักศึกษาโดยภาพ

รวมอยูในเกณฑปานกลางถึงคอนขางด ีมีคะแนน

ไมต่ํากวาครึ่งของคะแนน 

4. ผลการเรียนของนักศึกษาสวนใหญอยูใน

ระดับปานกลางถึงคอนขางดี  

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

หองเรียนมีปลั๊กไฟไมเพียงพอใหนักศึกษาใชงาน

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา นักศึกษาตองตอ

พวงกัน  

ในระหวางการเรียนการสอนอาจเกิดอุบัติเหตุ

หรืออันตรายได เนื่องจากสายไฟปลั๊กท่ีนํามาตอ

พวงกัน   

 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

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

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

ไมมี 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 2.1.1 นักศึกษาบางคนไมรับผิดชอบงานกลุมกลาวคือไมติดตามชวยเพ่ือนในการทํางาน จาก

การสังเกตพฤติกรรมการทํางานและการนําเสนองาน 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

 จะตองมีติดตามงาน เพ่ือกระตุนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบมากข้ึน และสามารถระบุงาน

ท่ีไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

1. ปรับรายละเอียดเนื้อหาบางสวนเพ่ือใหมี

ความสอดคลองกันของเนื้อหารายละเอียด

รายวิชาและมีความทันสมัยมากข้ึน 

2. บูรณาการรายวิชาเขากับรายวิชาท่ีเก่ียวของ 

เชน วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน 

1. นักศึกษาใหความสนใจเนื้อหาท่ีเปนประเด็น

เทคโนโลยีใหมๆ  และเห็นความสําคัญของการใช

เครือขายสังคมในการทําธุรกิจมากข้ึน 

2. นักศึกษาสามารถนําแนวคิดท่ีไดจากการเรียน

ในรายวิชามาบูรณาการ การทําเว็บไซตรวมกับ

สื่อสังคมออนไลนในการทําธุรกิจขนาดเล็ก 

 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

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

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทํากรณีตัวอยางท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึน 

2. จัดกิจกรรมใหหลากหลายเพ่ือ สราง

แรงจูงใจใหนักศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน 

 

จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอน

การเรียนการสอนในภาค

การศึกษาท่ีจะจัดการศึกษา

ถัดไป 

ผศ.ดร. ลัดดา  สวนมะล ิ

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

1. ควรกําหนดใหนักศึกษาท่ีคอนขางออนทําการฝกทักษะกระบวนการคิด การทําแผนธุรกิจ 

สํารวจตลาดสินคาออนไลน และการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ศึกษาเรื่องการจัดสงสินคา และการใช

งานเครือขายทางสังคมแบบตาง ๆ ในเบื้องตนกอน  

2. ควรฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองโดยเลือกงานท่ีพัฒนากระบวนการคิดของตน

และความรับผิดชอบตอกลุม  

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา:      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลัดดา  สวนมะลิ            

                                                              

 ลงชื่อ    รายงาน     21 ธันวาคม 2559                 

 

อาจารยสอนรายวิชา:            ผูชวยศาสตราจารยสุภารัตน  คุมบํารุง              

                                                     

 ลงชื่อ     วันท่ีรายงาน      21 ธันวาคม 2559        
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

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

สารบัญ 

 

หมวด                   หนา 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         101 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       101 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     101 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)  101 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    101 

5. สถานท่ีเรียน        101 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    102 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    102 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน      105 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน   105 

      รายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     107 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     107 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน      107 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    107 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W)     107 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     108 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     108 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา  108 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     109 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ     109 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  109 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      109 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        109 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    109 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      109 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        110 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ   110 



182 

 
ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    110 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  111 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  111
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3653704 

 

การออกแบบกราฟกในงานธุรกิจ                                          3(2-2-5) 

(Graphic Design in Business) 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมี 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา อ.ชวาลิน  เนียมสอน   

อาจารยผูสอน    อ.ชวาลิน  เนียมสอน ตอนเรียน A1 B1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2559 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ในมหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

 

 

 

 

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 1 การออกแบบกราฟก

กับงานธุรกิจ 

- ความหมายของการออกแบบ 

- ความสําคัญของการออกแบบ 

- ประเภทของการออกแบบ 

- ความหมายของการออกแบบ

กราฟก 

- ประโยชนของการออกแบบ

กราฟกในงานธุรกิจ 

-สรุปทายบท 

- คําถามทบทวน 

4 4  

บทท่ี 2 ความรูเกี่ยวกับการ

ออกแบบกราฟก 

 - ประเภทของงานออกแบบ

กราฟก 

 - หนาท่ีของงานออกแบบ

กราฟก 

 - บรรทัดฐานในการออกแบบ

กราฟก 

- กระบวนการออกแบบกราฟก 

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

-สรุปทายบท 

- คําถามทบทวน 

บทท่ี 3 องคประกอบของการ

ออกแบบ 

- จุด 

- เสน 

- รูปราง รูปทรง 

- พ้ืนผิว 

- น้ําหนัก และแสงเงา 

- สรุปทายบท 

- คําถามทบทวน 

4 4  

บทท่ี 4  หลักการออกแบบ 

- ความมีเอกภาพ (Unity) 

- ความกลมกลืน (Harmony) 

- ความแตกตาง (Contrast) 

- จังหวะ (Rhythm) 

- ขนาดและสัดสวน (Size and 

Property) 

- ความสมดุล (Balance) 

- บริเวณวาง (Space) 

- จุดเดน (Dominance) 

- สรุปทายบท 

- คําถามทบทวน 

4 4  

บทท่ี 5 จิตวิทยาการ

ออกแบบ 

- ความหมายของจิตวิทยา 

- ภาษาภาพกับความหมาย 

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

-  จิตวิทยาการรับรู 

- เทคนิคในการออกแบบภาพ 

- หลักการสรางความสนใจ 

- สรปุทายบท 

- คําถามทบทวน 

บทท่ี 6 สีกับงานออกแบบ 

- การมองเห็นสีของมนุษย 

- องคประกอบการมองเห็น 

- องคประกอบสี 

- วงจรสี 

- จิตวิทยาการใชส ี

- การเลือกใชสี 

- สรุปทายบท 

- คําถามทบทวน 

4 4  

บทท่ี 7  การออกแบบตรา

สัญลักษณ  

- การออกแบบสัญลักษณและ

เครื่องหมาย 

- ชนิดของภาพสัญลักษณ 

- หลักในการออกแบบภาพ

สัญลักษณ 

- หลักในการลดทอนภาพ 

- การกําหนดเนื้อหาในการ

ออกแบบเครื่องหมายและ

สัญลักษณ 

- ข้ันตอนการออกแบบ

เครื่องหมาย และสัญลักษณ 

8 8  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

- สีกับการออกแบบเครื่องหมาย 

และสัญลักษณ 

- สรปุทายบท 

- คําถามทบทวน 

บทท่ี 8 การออกแบบพาณิชย

ศิลป 

- งานออกแบบสิ่งพิมพ 

- การออกแบบสารสนเทศ 

- งานออกแบบมัลติมีเดีย 

- งานออกแบบเว็บไซต 

- การออกแบบกราฟกกับงาน

โทรทัศน 

- สรุปทายบท 

- คําถามทบทวน 

4 4  

บทท่ี 9 การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ 

- ความหมายของบรรจุภัณฑ 

- บทบาทและหนาท่ีของบรรจุ

ภัณฑ 

- วัตถุประสงคของการออกแบบ

บรรจุภัณฑ 

- ประเภทของบรรจุภัณฑ 

- ปจจัยในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ 

- หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ  

- ประเภทของการออกแบบ

4 4  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

กราฟกบนบรรจุภณัฑ 

- บทบาทท่ีสําคัญของกราฟกบน

บรรจุภัณฑ 

- กระบวนการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ 

- สีบนบรรจุภัณฑ 

- การออกแบบบรรจุภัณฑท่ีดี 

- สรุปทายบท 

- คําถามทบทวน 

บทท่ี 10 คอมพิวเตอรกราฟก 

- คอมพิวเตอรกราฟก 

- ประเภทของภาพกราฟกท่ี

นํามาใชกับคอมพิวเตอร 

- ความหมายและประเภทของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

- โปรแกรมประยุกตสนับสนุน

งานดานกราฟก 

- คอมพิวเตอรกราฟกกับการ

ประยุกตใชในงานธุรกิจ 

- สรุปทายบท 

- คําถามทบทวทน 

4 4  

มอบหมายงานใหนักศึกษา

ทํางานเดี่ยวและกลุม 

8 8  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ทบทวนบทเรียน 

สอบภาคปฏิบัติ 

8 8  

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 

โดยเนนในเรื่องของความรับผิดชอบ

ตองาน วินัยจรรยาบรรณ ความ

ซ่ือสัตยตอตนเองและเพ่ือนในกลุม 

(A1) (B1) 

1. ใหทํางานกลุม เพ่ือพิจารณา

ความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ 

หนาท่ีเม่ือไดรับมอบหมายงาน และ

ความตรงตอเวลาในการสงงาน (A1) 

(B1) 

 
 

 

 

 

 

 นักศึกษาบางคนไมสงงาน

ตามกําหนดเวลา (A1)  

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 

โดยใชสื่อ PowerPoint 

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

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

นักศึกษามีสวนรวมในการสอน โดย

การจัดใหมีการตอบคําถามจาก

กรณีศึกษา หรือออกมาทํากิจกรรม

หนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู (A1) (B1) 

2. มอบหมายใหนักศึกษา Tutorial 

โดยกําหนดใหอยูในเนื้อหา 5 ขอ 1.

ตกแตงภาพ 2.การทําสิ่งพิมพ 3. 

การออกแบบหนาเว็บ 4.การ

ออกแบบตราสัญลักษณ  5. สิ่งท่ี

ตนเองสนใจ (A1) (B1) 

 

 

 

 

 

 

ทักษะทาง

ปญญา 

1. มอบหมายใหนักศึกษาโครงงาน

กลุม โดยหัวขอท่ีกําหนดคือการ 

“การออกแบบงานกราฟกสําหรับ

ธุรกิจท่ีตนเองสนใจ”จํานวน 6 ชิ้น 

(A1)  

2. มอบหมายใหนักศึกษาทําชิ้นงาน

จากการสอนปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ

นําไปปฏิบัติจริงทุก ๆ 2 สัปดาห 

หรือตามหัวขอท่ีผูสอนสาธิตหนาชั้น

เรียน 

  1. นักศึกษาไมนําความรูท่ี

ไดมาพัฒนาชิ้นงานใหมี

คุณภาพ (A1) 

2. นักศึกษาขาดการวางแผน

ในการทํางานจึงทําใหงาน

ออกมาไมมีคุณภาพ (A1)  

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายใหนักศึกษาโครงงาน   

กลุม โดยหัวขอท่ีกําหนดคือการ

ออกแบบงานกราฟกสําหรับธุรกิจท่ี

ตนเองสนใจ จํานวน 6 ชิ้น (A1) 

 

 
 

  

ทักษะการ 1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา   นักศึกษาขาดการคนควา
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

วิเคราะห 

การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กรณีตัวอยาง (งานออกแบบเกา ๆ ) 

ดวยตนเองจาก Website สื่อการ

สอน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ออกแบบ (A1) 

 

 

 

 

 
 

ขอมูลเพ่ิมเติม จึงทําใหไมมี 

แหลงอางอิงในการออกแบบ

ผลงานท่ีออกมาจึงไมมี

คุณภาพ (A1) 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

  1. มุงเนนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานดานกราฟกใหมาก เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักในการออกแบบเพื่อใชเปนแนวทางในการ

ออกแบบงาน (A1) 

3. สงเสริมใหนักศึกษา ศึกษางานออกแบบกราฟกเพื่อใชอางอิงในการออกแบบงาน 

(A1)  

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 31 

B1 32 

รวม 63 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 31 

B1 32 

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

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 0 

B1 0 

รวม 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับ

คะแนน 

ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน(คน) คิดเปนรอย

ละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

A 0 0 0 0 0 0 

B+ 0 0 0 0 0 0 

B 2 3.33 2 3.33 2 3.33 

C+ 5 8.33 5 8.33 5 8.33 

C 29 48.33 29 48.33 29 48.33 

D+ 15 25.00 15 25.00 15 25.00 

D 5 8.33 5 8.33 5 8.33 

F 0 0 0 0 0 0 

ไมสมบูรณ 

(I) 
4 

6.66 
4 

6.66 
4 

6.66 

ขาดสอบ

(M(I*)) 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับ

คะแนน 

ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน(คน) คิดเปนรอย

ละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

ผาน (P,S) 0 0 0 0 0 0 

ไมผาน (U) 0 0 0 0 0 0 

ยกเลิก

รายวิชา(W) 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

รวม 60 100.00 60 100.00 60 100.00 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมมี 

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

    6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเก่ียวกับ

การออกแบบงานธุรกจในชวงทายของภาค

การศึกษา (A1) 

นักศึกษาสามารถทําผลงานออกมาไดในระดับ

พอใช (80%) ดี (20%) (A1) 

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- - 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ไมมี 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

ไมมี 
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 อาจารยผูสอนไดนําผลการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใชแบบฝกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การสรางงานกราฟก ในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก จัดทําโดย อาจารยชวาลิน เนียมสอน ในป

การศึกษา 2/2553 มาประยุกตใชในรายวิชานี้ โดยในงานวิจัยไดเสนอแนะอาจารยผูสอน จัดการเรียน

การสอนโดยการใชแบบฝกปฏิบัติ (Tutorials) เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการฝกใชเครื่องมือในโปรแกรม

สรางงานกราฟก เนื่องจากการฝกปฏิบัติใหคุนเคยกับเครื่องมือและฝกทําบอยครั้งจะทําใหนักศึกษา

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูในการสรางงานกราฟกไดดีข้ึน  ดังนั้น ในรายวิชา การออกแบบกราฟก

ในงานธุรกิจ จึงไดมอบหมายงานใหนักศึกษาใหนักศึกษาคนควาแบบฝกปฏิบัติ (Tutorials) โดยแบง

ออกเปน 2 หัวขอใหญ คือ 1. แบบฝกปฏิบัติสําหรับการสรางภาพบิตแมบ แบงออกเปน 5 ชิ้นงาน

ยอย ประกอบดวย 1.1 การตกแตงภาพ (Retouch) 1.2 ตราสินคา (Logo) 1.3 หนาจอโปรแกรม

หรือ หนาจอเว็บเพจ (Interface Design) 1.4 สิ่งพิมพ (โปสเตอร นิตยสาร โปสการด การดตาง ๆ) 

1.5 เลือกปฏิบัติชิ้นงานในหัวขอท่ีตนเองสนใจ 2. แบบฝกปฏิบัติสําหรับการสรางภาพเวกเตอร แบง

ออกเปน 5 ชิ้นงานยอย ประกอบดวย 2.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ (Packaging) 2.2 สิ่งพิมพ 1 เชน 

นามบัตร หรือ โปสการด การดตาง ๆ  2.3 สิ่งพิมพ 2 เชน โปสเตอร หรือ นิตยสาร 2.4 หนาจอ
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

โปรแกรมหรือ หนาจอเว็บเพจ (Interface Design) 2.5 เลือกปฏิบัติชิ้นงานในหัวขอท่ีตนเองสนใจ 

จากนั้นใหนักศึกษาฝกปฏิบัติจากแบบฝกปฏิบัติท่ีคนควาและกําหนดสงสัปดาหละ 1 ชิ้น พรอมท้ัง

ตรวจสอบผลงานท่ีนักศึกษาไดฝกปฏิบัติและใหขอคิดเห็นเพ่ือใหนักศึกษาปรับปรุงแกไขเพ่ือนําความรู

ท่ีไดบูรณาการกับงานอ่ืน ๆ และเพ่ิมเติมดวยการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสุมตัวอยางนักศึกษา

เพ่ือสาธิตแบบฝกปฏิบัติ(Tutorials) ใหกับเพ่ือนนักศึกษาเพ่ือใหทราบถึงเทคนิคการใชงานเครื่องมือท่ี

แตกตางกัน 

พิจารณาผลงานนักศึกษาจากการนําความรูของนักศึกษาไปประยุกตใช / บูรณาการ ในการ

จัดทําโครงการ และการบูรณาการเนื้อหารายวิชาท่ีเก่ียวของ เชน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ

เบื้องตน รายวิชาการสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ เพ่ือการจัดทําโครงการอยางมี

ประสิทธิภาพ (A1) 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

ควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเก่ียวของ ไดแก รายวิชา

การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน รายวิชาการสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ  รายวิชา

เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการทําโครงการ (A1) 

 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

มอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานกราฟกท่ี

เก่ียวของกับงานธุรกิจท้ังจากธุรกิจจริง หรือ

ธุรกิจท่ีสรางข้ึนเอง (A1) 

นักศึกษาสวนใหญสามารถสรางสรรคผลงานได

ในระดับพอใชจํานวน 80% จากคะแนนในสวน

ของโครงงาน (A1) 

 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

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

 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

มุงเนนการบูรณาการรวมกับ

รายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเชน 

การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน 

การสรางธุรกิจใหมและการเปน

ผูประกอบการ เพ่ือใหนักศึกษา

มีเวลาในการสรางสรรคผลงาน

ไดอยางเต็มความสามารถโดย

ไมมีปริมาณงานท่ีมากเกินไป 

(A1)  

กอนเริ่มการเรียนการสอนในป

การศึกษาตอไป (A1)  

อาจารยผูสอน 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

1. มอบหมายงานออกแบบใหนักศึกษาปฏิบัติจริง เพื่อท่ีสามารถนําความรูมาประยุกตใชและ

สามารถทวนสอบนักศึกษาได (A1) 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา:      ผศ.ชวาลิน   เนียมสอน    .      

                                                              

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         4 ธันวาคม 2559………       

     

อาจารยสอนรายวชิา:                  ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน      .               

                                                     

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         4 ธันวาคม 2559          .     
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
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