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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3652001 จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค   

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

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2559 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 

 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

จริยธรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3 3  

จริยธรรมสําหรับผูเช่ียวชาญ 3 3  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาชญากรรมคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต 

6 6  

ความเปนสวนตัว 6 6  

เสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น 

6 6  

ทรัพยสินทางปญญา 6 6  

คุณภาพของซอฟตแวร 3 3  

คุณภาพชีวิต 3 3  

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3  

จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การประกอบวิชาชีพ

คอมพิวเตอร 

3 3  

รวม 39 39  

 
2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช

วิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนใน    
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช

วิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

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

จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอตนเองและเพ่ือน

ในกลุม (A1) (B1) 

2. ใหทําโครงงานกรณี ศึกษาหรือรายงานกลุม 

เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ 

หนาท่ีเม่ือไดรับมอบหมายงาน และความตรง

ตอเวลาในการสงงาน (A1) (B1) 

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ 

PowerPoint ประกอบ การบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอนดวยการจัดใหมี

การตอบคําถามทายบทเรียนหรือออกมาทํา

กิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู (A1) (B1) 

2. การแบงกลุมในการทํารายงาน การนําเสนอ

รายงาน และการวิเคราะหกรณีศึกษา (A1) (B1) 

3. ใหนักศึกษาศึกษาคนควา เก่ียวกับ การ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอร การประกอบ

เครื่องคอมพิวเตอร  และการแก ไขปญหา

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

มัลติ มี เดี ย   พรอมตั้ งประเด็น คําถามและ

นําเสนอ (A1) (B1) 

   

ทักษะทาง

ปญญา 

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

ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษามีสวนรวม

โดยการจัดใหมีการตอบคําถามทายบทเรียน

หรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของ

กับสาระการเรยีนรู (A1) (B1) 

2. สาธิตวิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใช

วิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

และการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร (A1) (B1) 

3. มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานท่ี

กําหนดโดยใช ความรูวิชานี้ และนําเสนอผลงาน

ในรูปของการอภปิรายกลุม (A1) (B1) 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายใหทําโครงงานรวมกันเปนกลุมโดย

เนนความรู ท่ีเรียนในวิชากับปญหาท่ีกําหนด 

(A1) (B1) 

2  มอบหมายงานท้ังท่ีเปนงานเดี่ยวและงาน

กลุม (A1) (B1)   

   

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร 

และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจาก 

Website สื่ อ ก ารสอน  e-learning และ ทํ า

รายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง 

จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ (A1) (B1) 

2.กําหนดใหนักศึกษานําเสนอรายงานท่ีไดจาก

การศึกษาคนควาโดยใชรูปแบบเอกสารรายงาน

และแฟมขอมูล  

นําเสนองานดวยสื่อภาพเลื่อนและสงรายงานใน

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

อิเล็กทรอนิกส (A1) (B1) 

   

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. นักศึกษาควรไดเขารวมการสัมมนาเก่ียวกับจริยธรรมและกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

(A1) (B1) 

2. เนื่องจากรายวิชาเปนการบรรยายทฤษฏี อาจทําใหนักศึกษาขาดความสนใจ จึงควรให

นักศึกษาบันทึกสรุปเนื้อหาในแตละชั่วโมงเรียน และทําแบบทดสอบเพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษา

เกิดความสนใจในบทเรียน (A1) (B1) 
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หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 38 

B1 31 

รวม 69 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 38 

B1 31 

รวม 69 
 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 0 

B1 0 

รวม 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

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

 

จํานวน

(คน) 

คิดเปนรอย

ละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปนรอย

ละ 

จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

A 0 0 0 0 0 0 

B+ 1 2.63 1 3.23 2 2.90 

B 9 23.69 3 9.68 12 17.39 

C+ 7 18.42 8 25.81 15 21.74 

C 13 34.21 11 35.48 24 34.78 

D+ 0 0 2 6.45 2 2.90 

D 0 0 0 0 0 0 

F 0 0 0 0 0 0 

ไมสมบูรณ (I) 8 21.05 6 19.35 14 20.29 

ขาดสอบ(M(I*)) 0 0 0 0 0 0 

ผาน (P,S) 0 0 0 0 0 0 

ไมผาน (U) 0 0 0 0 0 0 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0 0 0 0 0 

รวม 38 100.00 31 100.00 69 100.00 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

    ไมมี 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

 6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตุพฤติกรรมของ 

นักศึกษาเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ไมสามารถ

กระทําไดทุกคน (A1) (B1) 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมี

คุณธรรมของนักศึกษาแตละคน ไมเหมือนกัน 

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

 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในบาง

บทเรียน (A1) (B1) 

ผลการทดสอบหลังเรียนมีภาพรวมท่ีดีข้ึน เมือ

เทียบกับการทดสอบกอนเรียน และนักศึกษามี

ความกระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งข้ึน (A1) 

(B1) 

 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- - 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

การสอนโดยวิธีการบรรยายและใหบันทึกสรุปสาระสําคัญของการบรรยาย ทําใหเกิด

ประโยชน ชวยใหนักศึกษาไดเกิดความสนใจและกระตื้อรื้อรน (A1) (B1) 

     

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

สิ่งท่ีนักศึกษาประเมินตรงกับความคิดเห็นของผูสอนและจะนําไปใชในปการศึกษา

ตอไป (A1) (B1) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

- 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

- - 

 

 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

     - 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

- - - 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ควรจัดใหมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูและการเสริมความรูประเด็นทางดาน

จริยธรรมและกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร (A1) (B1) 

  

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:      ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค                          .  

                                                              

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

 

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

                                                               

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน      15 มิถุนายน 2560          .     
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3652401 
 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส  

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

 

สารบัญ 

 

หมวด           หนา 

 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         5  

1. รหัสและชื่อรายวิชา       5 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     5 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)   5 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    5 

5. สถานท่ีเรียน        5 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    5 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    5 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน      6 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน   7 

      รายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     8 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     9 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน      9 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    9 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W)     9 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     9 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     10 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 10 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     10 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ     10 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  10 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      10 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        10 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    10 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      11 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        11 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ     11 
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ผลการดําเนนิการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา     11 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป   11 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา      11 

      ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3652401 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

(Electronics Office) 

3(3-2-5) 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.สุภารัตน  คุมบํารุง    

อาจารยผูสอน    ผศ.สุภารัตน  คุมบํารุง  ตอนเรียน A1 

 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2559 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 หอง 506 

 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

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

 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 1 ความรูดานสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

4 4  

บทท่ี 2 การใชระบบสารสนเทศ

ในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

4 4  

บ ท ท่ี  3  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช

เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น สํ า นั ก ง า น

อิเล็กทรอนิกส 

4 4  

บทท่ี 4 อุปกรณในสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

4 4  

บทท่ี 5 การใชโปรแกรมประยุกต

ในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

4 4  

บทท่ี 6 การจัดการขอมูลและ

สารสนเทศในสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

4 4  

บทท่ี 7 การจัดการเอกสารใน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

4 4  

บทท่ี 8 ระบบการจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

4 4  

บทท่ี 9 การติดตอสื่อสารใน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

4 4  

บทท่ี 10 การบริหารสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

4 4  

การใชงานโปรแกรม Microsoft 

Office Word .ในงานสํานักงาน 

4 4  

การใชงานโปรแกรม Microsoft 

Office Excel .ในงานสํานักงาน 

4 4  

การใชงานโปรแกรม Microsoft 4 4  
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ผลการดําเนนิการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

Office Powerpoint .ในงาน

สํานักงาน 

การใชงาน Google Document 4 4  

การใชงาน Google Document 

เพ่ือสรางแบบสอบถามออนไลน 

4 4  

รวม 60 60  

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

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

 

 

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  

2. ใหทําโครงงานกรณีศึกษาใน

ลั กษณ ะรายงานกลุ ม  เพ่ื อ

พิจารณาความรับผิดชอบความ

ซ่ือสัตยตอ หนา ท่ี เม่ือไดรับ

มอบหมายงาน และความตรง

ตอเวลาในการสงงาน 

 
 

 

 

 

 

  

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียด

ตาง ๆ โดยใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอน 

โดยการจัดใหมีการตอบคําถาม

จากกรณีศึกษา หรือออกมาทํา

กิ จ ก ร ร ม ห น า ชั้ น เรี ย น ท่ี

เก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2 . ก ารแบ งกลุ ม ใน การ ทํ า

รายงาน การนําเสนอรายงาน 

และการวิเคราะหกรณีศึกษา 

3. ใหนักศึกษาศึกษาคนควา 

เก่ียวกับโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

งานสํานักงาน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

ทักษะทาง 1. บรรยายหั วขอโดยใชสื่ อ    
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ผลการดําเนนิการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

ปญญา PowerPoint ป ระ ก อ บ ก า ร

บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมโดยการจัดให มีการตอบ

คําถามเก่ียว กับกรณี ศึกษา 

หรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้น

เรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. มอบหมายงานใหนักศึกษา

ทํารายงานท่ี กําหนดโดยใช

ความรู วิ ชานี้  และนํ าเสนอ

ผลงานในรูปของกิจกรรมกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายใหทําโครงงาน

รวมกันเปนกลุมโดยเนนความรู

ท่ี เรี ย น ใน วิ ช า กั บ ป ญ ห า ท่ี

กําหนด 

2. มอบหมายงานในลักษณะ

งานกลุม        

 
 

 

 

 

  

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให ศึกษา

ค น ค ว า ด ว ย ต น เอ ง จ า ก 

Website สื่อการสอน และทํา

รายงานโดยเนนการนําตัวเลข 

ห รื อ มี ส ถิ ติ อ า ง อิ ง  จ า ก

แหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

2. กําหนดใหนักศึกษานําเสนอ

รายงาน ท่ี ได จากการศึกษา

ค น ค ว า โ ด ย ใ ช รู ป แ บ บ

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

 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ภาคการศึกษานี้ไดดําเนินการสอนโดยจัดใหมีการฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกเทคนิคใชงานโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน เชน การจัดหนาเอกสารท่ีหลากหลายดวยโปรแกรม Microsoft Office การใช

งาน google forms เพ่ือสรางแบบสอบถามออนไลน และใชงานสูตรในโปรแกรม Microsoft excel เปนตน 

นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปดังกลาวเปนแลว และทราบเทคนิคในการใชโปรแกรมดังกลาว

ทํางานมากข้ึน เพ่ือใหเกิดความชํานาญและสามารถทํางานท่ีมีความซับซอนได จึงเห็นควรใหความรูและฝก

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

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 50 

รวม 50 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 50 

รวม 50 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 0 

รวม 0 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน รอยละ 

A1 A1 

A 1 2.00 

B+ 2 4.00 

B 11 22.00 

C+ 7 14.00 

C 22 44.00 

D+ 7 14.00 

D 0 0.00 

F 0 0.00 

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

 

ระดับคะแนน จํานวน รอยละ 

A1 A1 

ขาดสอบ (M) 0 0.00 

ผาน (P,S) 0 0.00 

ไมผาน (U) 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา (W) 0 0.00 

รวม 50 100.00 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

    ไมมี 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

        

  6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- ทวนสอบจากการตรวจผลงานของนักศึกษาท่ีได

มอบหมาย 

- ทวนสอบจากคะแนนทดสอบยอย คะแนนสอบภ

ลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค 

- ผลงานของนักศึกษา มีความถูกตองตามท่ีกําหนด 

 

- การสอบปฏิบัติเนนการใชงานโปรแกรมสาํเร็จรปู 

นักศึกษาสามารถใชงานไดเปนอยางดี แตยังไม

สามารถใชงานฟงกชันสูตรคํานวณท่ีมีความซับซอน

ได 

- การสอบขอเขียนเนนการประยุกตใชผลการ

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

 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- - 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

 

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

นักศึกษาตองการใหมีการฝกปฎิบัติการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานมาก ๆ เพราะ

สามารถนําไปใชงานไดจริง 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

สามารถเพ่ิมการฝกปฎิบัติได หากเวลาในการจัดการเรียนการสอนเอ้ืออํานวย 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 - 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

 - 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

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

 

ปการศึกษาท่ีผานมา 

 -  

 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

    - 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

จัดใหมีการฝกปฏิบัติใชงานโปแกรมสําเร็จรูปใน

สํานักงานมากข้ึน และเสริมเทคนิคการใชงานข้ัน

สูง สูตรคํานวณท่ีมีความซับซอน 

ระหวางการเรียนการสอน อาจารยผูสอน 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

นักศึกษาควรมีการฝกปฏิบัติมากข้ึน เพ่ือใหมีทักษะในการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงาน 

และควรใหมีการฝกประสบการณนอกเวลาเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพและเขาสูตลาดแรงงานในอนาคต 

  

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:      ผศ.สภุารัตน  คุมบํารุง                                                            

.      
                                                              

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

 

อาจารยสอนรายวชิา                 ผศ.สุภารัตน  คุมบํารุง                                                         .     
                                                               

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน        5 มิถุนายน  2560               .     
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รายงานผลการดาํเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

ภาคการศึกษา 2/2559 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

หมวด           หนา 

 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         25  

1. รหัสและชื่อรายวิชา       25 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     25 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)  25 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    25 

5. สถานท่ีเรียน        25 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    25 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    25 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน      28 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน   28 

      รายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     29 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     29 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน      29 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    29 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W)     29 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     30 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     30 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา  30 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     30 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ     31 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  31 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      31 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        31 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    31 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      31 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        31 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ   31 

      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    31 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  32 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  32 

  

 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ                                         3(2-2-5) 

(Design and Web Development in Business)  

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมี 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน   

อาจารยผูสอน    ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน ตอนเรียน A1 

 ผศ.ดร.ลัดดา สวนดุสิต ตอนเรียน B1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2559 

5. สถานที่เรียน 

    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5    

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทที่ 1  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

เว็บ 

- ประวัติความเปนมาของเว็บ 

- ประเภทของเว็บไซต 

- โครงสรางระบบขอมลูเว็บไซต 

- เว็บเทคโนโลย ี

- โปรแกรมชวยในการสรางเว็บ 

- คําศัพทท่ีเก่ียวของกับเว็บไซต 

4 4  

บทที่ 2 พ้ืนฐานการออกแบบเว็บ 

- ความหมายของการออกแบบเว็บ 

- องคประกอบของการออกแบบ

เว็บไซต 

- ความสําคัญของการออกแบบ 

- ประเภทของการออกแบบเว็บไซต 

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% 

บทที่ 3 กระบวนการพัฒนาเว็บ 

- การกําหนดเปาหมายของเว็บ 

- การกําหนดกลุมเปาหมายของผูใช 

- กําหนดเนื้อหาของเว็บ 

- กระบวนการในการพฒันาเว็บ 

4 4  

บทที่ 4  การออกแบบหนาเว็บ 

- สวนประกอบของหนาเว็บ 

- รูปแบบของหนาเวบ็ 

- แนวคิดและหลักการในการ

ออกแบบหนาเว็บไซต 

- การออกแบบหนาโฮมเพจ 

- ขนาดของหนาเว็บ 

4 4  

บทที่ 5  การออกแบบระบบเนวิ

เกชั่นสําหรับเว็บไซต 

- ความสําคัญและรูปแบบของ

ระบบเนวิเกชัน่ 

- ประเภทของเนวิเกชั่น 

- การออกแบบระบบเนวิเกชัน่ 

4 4  

บทที่ 6  การเลือกใชสีสําหรับเว็บ 

- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับส ี

- ประโยชนของสีกับเวบ็ไซต 

- ระบบสีในเว็บไซต 

- สีและการนาํไปใชงาน 

- จิตวิทยาของส ี

4 4  

บทที่ 7 การใชงานกราฟกและ

รูปแบบตัวอักษรสําหรับเว็บ 

- รูปแบบกราฟกสาํหรับเว็บ 

- การกําหนดขนาดและความ

ละเอียดของภาพ 

- คําแนะนําในการออกแบบกราฟก

สําหรับเว็บไซต 

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% 

- ชนิดและรูปแบบตัวอักษร 

- การจัดขอความและกําหนด

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

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทที่ 8  การติดตั้งฐานขอมูล 

MySQL 

- การติดตั้งฐานขอมูล MYSQL 

- สวนประกอบของฐานขอมูล 

- ชนิดของขอมูล 

- คําสั่ง SQL พืน้ฐานสาํหรับการ

จัดการฐานขอมูล 

- การจัดการฐานขอมูลโดยใช 

phpMyAdmin 

- สวนการทาํงานหลัก 

- การสรางฐานขอมูลและการสราง

ตาราง 

 

8 8  

บทที่ 9 การใชคําสั่ง PHP เชื่อมตอ

ฐานขอมูล MySQL 

- คําสั่ง PHP ที่เก่ียวของในการใช

งาน MySQL 

- การนําขอมูลจากฐานขอมูลมา

แสดงผล 

- การเพิ่มขอมูลลงในฐานขอมูล 

- การแกไขขอมูลในฐานขอมูล 

8 8  

บทที่ 10  การนําขอมูลเว็บไซตอัพ

โหลดขึ้นเว็บเซิฟเวอร 

- การตั้งชื่อและสมัคร Domain 

Name  

- การสมัครเว็บโฮสติ้ง 

- อัพโหลดข้ึนเว็บเซิฟเวอร 

- การเรียกใชงานเว็บไซตผาน URLs 

- การโปรโมทเว็บไซต 

- สรุปทายบท 

- คําถามทบทวน 

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% 

ผูเรียนฝกปฏิบัติและจัดทําเว็บไซต 

e-Commerce โดยมีผูสอนให

คําแนะนําและปรึกษา 

4 4  

ผูเรียนนําเสนองานประจําภาค

การศึกษาแบบบูรณาการการ

เรียนรูตามความสนใจของผูเรียน

ตามองคประกอบและขอกําหนด

ตามท่ีผูสอนไดกําหนดไว 

4 4  

ทบทวนบทเรียน 4 4  

รวม 60 60  

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

โดยเนนในเรื่องของความ

รับผิดชอบตองาน วินัย

จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและเพ่ือนในกลุม  

2. ใหทํางานกลุม เพ่ือพิจารณา

ความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ 

หนาท่ีเม่ือไดรับมอบหมายงาน 

 
 

 

 

 

 

 นักศึกษาบางคนมาไมตรงตอ

เวลาจึงไมสามารถเรียนทัน

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

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

และความตรงตอเวลาในการสง

งาน 

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 

โดยใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอน 

โดยการจัดใหมีการตอบคําถาม

จากกรณีศึกษา หรือออกมาทํา

กิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของ

กับสาระการเรียนรู 

2. มอบหมายใหนักศึกษาทําเว็บไซต

โดยสามารถเลือกหัวขอตาม

ความสนใจของนักศึกษา และ

สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับ

ฐานขอมูลได 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 นักศึกษาขาดสมาธิในการ

เรียนและสนใจในสิ่งเราอ่ืนๆ  

จึงทําใหฟงคําอธิบายของ

ผูสอนไมทัน 

ทักษะทาง

ปญญา 

1. มอบหมายใหนักศึกษาทําเว็บไซต 

e-Commerce เพ่ือนําความรูท่ีได

จากภาคทฤษฎีมาบูรณาการ 

  นักศึกษาไมศึกษาเทคนิคใน

การสรางเว็บไซตเพ่ิมเติมทํา

ใหงานยังขาดประสิทธิภาพ 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายการทําเว็บไซตโดย

สามารถเลือกหัวขอตามความ

สนใจของนักศึกษา และสามารถ

เชื่อมโยงขอมูลกับฐานขอมูลได 

 

 
 

  

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา

ดวยตนเองจาก Website สื่อการ

สอน และนํารหัสคําสั่งมาใชใน

งานท่ีมอบหมาย 

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

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

เว็บไซตท่ีไดอัพโหลดไปยังเว็บ

เซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัย  

 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ควรใหนักศึกษาทําการศึกษารูปแบบเว็บไซตในรูปแบบตาง ๆ ขององคกรตาง ๆ ท้ังท่ีดีและไมดี 

รวมท้ังวิธีการจัดวาง (Layout) การใชสีท่ีมีความเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต และให

นักศึกษาทบทวนเกี่ยวกับรายวิชาระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ เน่ืองจากตองนําความรูท่ีไดจากรายวิชาดังกลาวมา

ใชในการปฏิบัติทําเว็บไซต หรือ มีการทดสอบกอนเรียนเกี่ยวกับรายวิชาระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 30 

B1 34 

รวม 64 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 30 

B1 34 

รวม 55 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 0 

B1 0 

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

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 

ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

A 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

B+ 1 3.33 0 0.00 1 1.56 

B 3 10.00 1 2.94 4 6.25 

C+ 10 33.33 3 8.82 13 20.31 

C 12 40.00 15 44.12 27 42.19 

D+ 3 10.00 6 17.65 9 14.06 

D 0 0.00 3 8.82 3 4.69 

F 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ไมสมบูรณ (I) 1 3.33 6 17.65 7 10.94 

ขาดสอบ

(M(I*)) 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ผาน (P,S) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ไมผาน (U) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา

(W) 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 30 100.00 34 100.00 64 100.00 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

- นักศึกษาบางคนไมสามารถทําสอบปฏิบัติกลางภาคได จึงเปนสาเหตุใหไดคะแนนนอย ถึงแมวา 

 

 

 

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 

ทวนสอบจากการสังเกต และเปรียบเทียบบันทึก

พฤติกรรมของนักศึกษา ระหวางการเรียนรูกับผล

กาเรียน 

ทวนสอบจากผลงานการทําโครงงาน (Project) 

เว็บไซต e-Commerce  

นักศึกษาท่ีมีความตั้งใจสามารถสรางผลงานไดและ

มีผลการเรียนรูท่ีดี 

 

 

นักศึกษาท่ีมีความตั้งใจมีความสามารถในการจัดทํา

เว็บไซตในรูปแบบของ E-Commerce โดย

สามารถออกแบบหนาตา สี ระบบขอมูล 

จัดรูปแบบ เว็บไซต และดึงขอมูลจากฐานขอมูลมา

แสดงในหนาเว็บไซต 
 

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- - 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 
 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

  - 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

- 

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

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

    - ในการจัด ทําเว็บ ไซต  e-Commerce ของ

รายวิชาใหนักศึกษาสรางชิ้นงานโดยนําหัวขอจาก

รายวิชาเครือขายสังคมและการทําธุรกรรมมาจัดทํา

เพ่ือเปนการบูรณาการรายวิชารวมกัน 

นักศึกษามีเวลาในการทําเว็บไซต e-Commerce 

มากขึ้นเน่ืองจากมกีารผนวกรวมโครงงานของ 2 วิชา

เขาดวยกัน จึงทําใหผลงานดีขึ้น  

 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 -  

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ผูสอนแนะนําเว็บไซตท่ีเก่ียวของ

กับการจัดทําเว็บไซต e-

Commerce เพ่ือใหผูเรียน

ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติม

นอกเหนือจาก 

ระหวางการจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอน 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

จัดใหมีการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีเว็บสมัยใหมอยางตอเน่ือง 

เน่ืองจากเปนประโยชนตอตัวนักศึกษาเองในการบูรณาการความรูเกี่ยวกับการทําโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ  

 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา:      ผศ. ชวาลิน   เนียมสอน    .      

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         22 มิถุนายน 2560          .     
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยสอนรายวชิา:                  ผศ. ชวาลิน   เนียมสอน  ผศ.ดร.ลัดดา  สวนมะลิ .    

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน          22 มิถุนายน 2560          .     



 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุติ 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

Business Computer | Suan Dusit  

SUAN 

DUSIT 

RAJABHAT 

UNIVERSITY 

3653604 

ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับระบบสารสนเทศ 

(Information Security Systems) 
 



มคอ. 5 

3653604  ความมั่นคงปลอดภัยสาํหรับระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต 

0 

สารบัญ 
หมวด   หนา 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป  1 

 1. รหัสและชื่อรายวิชา    

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)  

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา  

5. สถานท่ีเรียน  

1 

1 

1 

1 

1 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  1 

 1. รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

1 

2 

2 

4 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 4 

 1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 6 

 1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร  

6 

6 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 6 

 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

6 

6 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 7 

 1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชา 

ครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

7 

 

7 

7 



มคอ. 5 

3653604  ความมั่นคงปลอดภัยสาํหรับระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต 

1 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  7 

 

 



มคอ. 5 

3653604  ความมั่นคงปลอดภัยสาํหรับระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต 

2 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3653604 ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับระบบสารสนเทศ   

(Information Security Systems) 

3(3-0-6) 

 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

ไมมี 
 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชา ผศ.อัญชนา ลักษณวิรามสิริ    

อาจารยผูสอนรายวิชา    ผศ.อัญชนา ลักษณวิรามสิริ   ตอนเรียน  A1 
 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปการศึกษา 2559 
 

5. สถานท่ีเรียน 

อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5  

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหาก

มีความแตกตางเกิน 25% 

ความรูเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของ

สารสนเทศ 
3 3 

 

ภัยคุกคามและชองโหวในระบบ 3 3  



มคอ. 5 

3653604  ความมั่นคงปลอดภัยสาํหรับระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต 

3 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหาก

มีความแตกตางเกิน 25% 

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

การโจมตีและมัลแวร 3 3  

เทคโนโลยีการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ในระบบคอมพิวเตอร 
3 3 

 

เทคนิคการเขารหัสลับและถอดรหัสลับ 3 3  

เครื่องมือการเขารหัส 4.5 4.5  

การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมระบบ 

บุคลากร และความม่ันคงปลอดภัยของ

สารสนเทศ 

4.5 4.5 

 

ความปลอดภัยของขอมูล 3 3  

การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 3 3  

การจัดการความม่ันคงปลอดภัยของ

สารสนเทศ 
3 3 

 

ระบบความม่ันคงปลอดภัยสําหรับพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
3 3 

 

จรรยาบรรณและจริยธรรมดานความม่ันคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ 
3 3 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความม่ันคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ 
3 3 

 

รวม 45 45  

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  ประสิทธผิล ปญหาของการใช
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ประสิทธิผลรายวิชา 
มี ไมมี 

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

(ตอ) 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนในเรื่อง

ของความรับผิดชอบตองาน วินัยจรรยาบรรณ 

ความซ่ือสัตยตอตนเองและเพ่ือนในกลุม  

 

2. ใหทําโครงงานกรณีศึกษาในลักษณะรายงาน

เดี่ยว เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบความ

ซ่ือสัตยตอหนาท่ีเม่ือไดรับมอบหมายงาน และ

ความตรงตอเวลาในการสงงาน 

 
 

 

 

 

  

ความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ 

PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอน โดยการจัดใหมี

การตอบคําถามจากกรณีศึกษา หรือออกมาทํา

กิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. มอบหมายการทํารายงานเก่ียวกับการ

วิเคราะหขาวดานความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ แลวนําขาวท่ีนาสนใจมา

อภิปรายในชั้นเรียนเพ่ือใชเปนกรณีศึกษาใหได

ความรูเก่ียวกับปญหา ผลกระทบ และวิธีการ

แกไขปญหา 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

ทักษะทาง

ปญญา 

1. บรรยายหัวขอโดยใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมโดยการจัดใหมีการตอบคําถามเก่ียวกับ

กรณีศึกษา หรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้น

เรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานท่ีกําหนด

โดยใชความรูวิชานี้ และนําเสนอผลงานในรูป

ของการอภิปรายเดี่ยวหนาชั้นเรียน 

 
 

 

 

 

 
 

  

ทักษะ

ความสัมพันธ

1. มอบหมายใหทํารายงานเปนรายบุคคล โดยท่ี

นักศึกษาตองไปหาขาว แลวนํามาวิเคราะห 

 
 

  



มคอ. 5 

3653604  ความมั่นคงปลอดภัยสาํหรับระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต 

5 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใช

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

และอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน ผูเรียนจะตอง

แสดงความคิดเห็นท้ังในงานของตนเอง และ

ของเพ่ือนในชั้นเรียนตามท่ีผูสอนเลือกมา 

2. การมอบหมายงานดังกลาวจะมีกําหนด

ระยะเวลาท่ีตองสงงาน หากสงเกินกวาท่ี

กําหนดจะมีขอตกลงกอนการเรียนการสอนวา

จะไมรับงานท่ีสงไมตรงเวลา เพ่ือฝกความ

รับผิดชอบใหกับผูเรียน        

 

 

 

 

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร 

และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจาก 

Website สื่อการสอน e-learning และทํา

รายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติ

อางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

2. กําหนดใหนักศึกษานําเสนอรายงานท่ีไดจาก

การศึกษาคนควาโดยใชรูปแบบ

เอกสารรายงานและแฟมขอมูล  

3. นําเสนองานดวยสื่อภาพเลื่อนและสงรายงาน

ในรูปแบบไฟลขอมูลผานสื่อไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส และสื่อสารผาน Social Media 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ผูสอนควรเนนย้ําใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันขอมูลท้ังของตนเองและขององคกร 

รวมถึงใสใจในความสําคัญของความรับผิดชอบในวิชาชีพ เนื่องจากเปนความสําคัญและความสุมเสี่ยงของ

ผูดูแลระบบท่ีมีจะสามารถเขาถึงขอมูลขององคกร และอาจมีอํานาจในการแกไขขอมูลขององคกรได 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  

ตอนเรียน A1  จํานวน  21  คน 
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2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

    (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

ตอนเรียน A1  จํานวน  21  คน 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน A1  จํานวน  0  คน 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

ระดับคะแนน จํานวน (คน) รอยละ 

A 0.00 0.00 

B+ 0.00 0.00 

B 2.00 3.64 

C+ 4.00 7.27 

C 9.00 16.36 

D+ 13.00 23.64 

D 18.00 32.73 

F 0.00 0.00 

ไมสมบูรณ (I) 8.00 14.55 

ขาดสอบ(M(I*)) 1.00 1.82 

ผาน (P,S) 0.00 0.00 

ไมผาน (U) 0.00 0.00 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0.00 0.00 

รวม 55.00 100.00 

 
5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมมี 

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอย 

กวาท่ีกําหนดไว 

เน่ืองจากมีการนําเสนอ และอภิปรายกลุม ท่ีอาจ

ควบคุมเวลาไดยากขึ้นอยูกับประเด็นท่ีอภิปราย

รวมกัน 
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6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ 

นักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไมสามารถ

กระทําไดทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรม

ของนักศึกษาแตละคน ไมเหมือนกัน 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- - 

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- - 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เนื้อหาในรายวิชามีมาก และนักศึกษามีพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบความม่ันคงปลอดภัยไมเทากัน 

- นักศึกษาสับสนระหวางภัยคุกคาม การโจมตี และชองโหว 

 

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

- รายวิชา ระบบความม่ันคงปลอดภัยสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีเนื้อหาสาระการเรียนรูท่ี

คอนขางมาก และเนื้อหาสวนมากจะใชคําศัพทภาษาอังกฤษ ทําใหผูเรียนเกิดความทอแท

เนื่องจากไมตองการเรียนจากเนื้อหาท่ีมีภาษาอังกฤษเยอะ  
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- ปจจุบันมีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา จนดูเหมือนเปนเรื่องปกติท่ีตองมี

ไวรัสอยูในเครื่องคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนขาดความใสใจในการปองกันระบบสารสนเทศ  

- จัดใหมีการฝกเพ่ิมเติมโดยใชเปนชวงเวลาศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหนักศึกษาจัดกลุมและทํา

กิจกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ิมข้ึนนอกเวลาเรียน 

 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

  - 

   2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

  - 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

นักศึกษายังไมสามารถวิเคราะหระบบความ

ม่ันคงปลอดภัยสําหรับธุรกิจได 

เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากองคกรเอกชนมา

บรรยายพิเศษเพ่ิมเติมใหกับนักศึกษา 

 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ควรกําหนดใหนักศึกษาไปเขาประชุม สัมมนาในหัวขอท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการสํารวจตลาดระบบ

สารสนเทศและการดําเนินธุรกิจเพื่อใหนักศึกษาไดเห็นและสัมผัสกับแนวโนมของเทคโนโลยี การโจมตี และการ

ปองกันในรูปแบบตาง ๆ 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

เพิ่มการจัดทํากรณีศึกษาสําหรบั

ใหนักศึกษาไดเรียนรูเพิ่มเติม 

กอนเริ่มการเรียนการสอนในป

การศึกษาตอไป 

อาจารยผูสอน 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

- 

 



มคอ. 5 

3653604  ความมั่นคงปลอดภัยสาํหรับระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต 

10 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา:      อ.อัญชนา  ลักษณวิรามสิริ    .      

                                                            

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         14  มิถุนายน  2560           .     

 

 

อาจารยสอนรายวชิา:                    อ.อัญชนา  ลักษณวิรามสิริ      .                                                                   

 

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         14  มิถุนายน  2560          . 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUAN 

 DUSIT 

UNIVERSITY 

3653703 
 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ  

(Multimedia Technology in Business) 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

หมวด           หนา 

 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         45  

1. รหัสและชื่อรายวิชา       45 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     45 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)  45 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    45 

5. สถานท่ีเรียน        45 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    45 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทียบกับแผนการสอน    45 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน      49 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน   49 

      รายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     50 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     51 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน      51 

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      52 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        52 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    52 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      53 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        53 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ   53 

      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    53 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  53 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  53 

  

 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ  

(Multimedia Technology in Business) 3(2-2-5) 

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

        ไมมี 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน   

อาจารยผูสอน    ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน ตอนเรียน A1 B1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2559 

5. สถานที่เรียน 

    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5    
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

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

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 1 ความหมายและ

องคประกอบของมัลติมีเดีย 

- ความหมายของมัลติมีเดีย 

- องคประกอบของมัลติมีเดีย 

- ความเปนมาของมัลติมีเดีย 

- รูปแบบของมัลติมีเดีย 

- ประโยชนของมัลติมีเดีย  

4 4  

 
 
 
 
 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 2 การประยุกตใชงาน

มัลติมีเดีย  

- การประยุกตใชงานดาน

การศึกษา 

- การประยุกตใชงานดานธุรกิจ 

- การประยุกตใชงานดาน

ประชาสัมพันธ 

- การประยุกตใชงานดานธุรกิจ

บันเทิง 

- การประยุกตใชงานดาน

การแพทย 

- การประยุกตใชงานดาน

อุตสาหกรรม 

- การประยุกตใชงานดานการ

ติดตอสื่อสาร 

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 ตัวอักษร 

- ประเภทของตัวอักษร 

- โครงสรางของตัวอักษร 

- รูปแบบของตัวอักษร 

- ขนาดของตัวอักษร 

- การจัดวางตัวอักษร 

- การใชงานตัวอักษรกับงาน

มัลติมีเดีย 

- การจัดแถวตัวอักษร 

4 4  

บทท่ี 4 เสียง   

ความหมายของเสียง 

- คุณสมบัติของเสียง 

- ประเภทของเสียง 

- องคประกอบของระบบออดิโอ 

- เสียงกับมัลติมีเดีย 

- อุปกรณสําหรับควบคุมและ

บันทึกเสียง 

- การบันทึกและการนําเขาขอมูล

เสียง 

- รูปแบบไฟลเสียง 

- โปรแกรมสําหรับการจัดการ

เสียง 

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 5 ภาพนิ่ง 

- ความหมายของภาพกราฟก 

- ประเภทของภาพกราฟก 

- มาตรฐานรูปแบบการ 

- นําเสนอภาพ 

- โปรแกรมสําหรับการสราง

ภาพกราฟก 

4 4  

บทท่ี 6 ภาพเคล่ือนไหว 

- ความหมายของภาพเคลื่อนไหว 

- ความเปนมาของ

ภาพเคลื่อนไหว 

- ประเภทของภาพเคลื่อนไหว 

- เทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหว 

- ข้ันตอนการสราง

ภาพเคลื่อนไหว 

- รูปแบบของไฟลภาพเคลื่อนไหว 

- โปรแกรมสําหรับการสราง

ภาพเคลื่อนไหว 

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 7   วีดิทัศน  

- ความเปนมาของวีดิทัศน 

- ชนิดของวีดิทัศน 

- ระบบของวีดิทัศน 

- คุณสมบัติของไฟลวีดิทัศน  

- ข้ันตอนการผลิตวีดิทัศน  

- สายสงสัญญาณวีดิทัศน 

- การแปลงวีดิทัศนแบบแอนะล็

อกเปนดิจิทัล 

- รูปแบบไฟลวีดิทัศน  

- ขนาดภาพในการสรางวีดิทัศน 

- โปรแกรมสําหรับการจัดการ 

วีดิทัศน 

4 4  

บทท่ี 8 ไฮเปอรเท็กซและไฮเปอร

มีเดีย 

- วิวัฒนาการของไฮเปอรเท็กซ 

- ความหมายของไฮเปอรเท็กซ

และไฮเปอรมีเดีย  

- แบบจําลองและองคประกอบ

ของไฮเปอรเท็กซ  

- โครงสรางไฮราค่ี 

- ประโยชนของไฮเปอรเท็กซ 

- ปญหาและแนวทางแกไข

ไฮเปอรเท็กซ 

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 9   กระบวนการออกแบบ

และพัฒนาระบบมัลติมีเดีย 

- วงจรการพัฒนาระบบ 

- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

- ทีมงานมัลติมีเดีย 

- แนวทางในการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตําแหนงและหนาท่ีของทีมงาน

มัลติมีเดีย 

4 4  

บทท่ี 10 โปรแกรมประยุกต

สําหรับการตัดตอเสียง 

- คุณสมบัติเบื้องตนของเครื่อง

คอมพิวเตอร 

- สวนประกอบของโปรแกรม 

Adobe Audition 

- การใชงานโปรแกรม Adobe 

Audition 

- การบันทึกเสียง 

- โปรแกรม Adobe Audition 

- การตัดตอเสียง 

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 11 โปรแกรมประยุกต

สําหรับการตัดตอวีดิทัศน 

- เครื่องมือในการตัดตอวีดิทัศน 

- โปรแกรม Adobe Premiere 

Pro 

- พ้ืนฐานการใชโปรแกรม Adobe 

Premiere Pro 

- การจัดการไฟลภาพและเสียง 

- การจัดการคลิปในหนาตาง 

Source 

- การทํางานบนหนาตางไทมไลน 

- การใชแถบเครื่องมือ 

- การเพ่ิมเทคนิคพิเศษใหกับวีดิ

ทัศน 

- การเพ่ิมลูกเลนขอความบนคลิป 

- การตัดตอแบบซีเควนส 

- การสงออกวีดิทัศน 

4 4  



52 
 

 

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

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 12 โปรแกรมประยุกต

สําหรับการสรางภาพเคล่ือนไหว 

1 

- โปรแกรม Adobe Flash 

- การกําหนดคาใหกับเอกสาร 

- การทํางานกับเลเยอร 

- การทํางานกับเฟรม 

- การบันทึกไฟลเอกสาร 

- การสรางไฟลแฟลชมูฟวี่ 

- การสรางไฟลผลลัพธในรูปแบบ

อ่ืน 

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 13 โปรแกรมประยุกต

สําหรับการสรางภาพเคล่ือนไหว 

2 

- ภาพกราฟกท่ีสรางดวย

คอมพิวเตอร 

- การวาดภาพและการลงสี 

- การวาดรูปรางและรูปแบบวัตถุ 

- การวาดรูปดวยเครื่องมือตาง ๆ 

- การระบายสีดวย Brush Tool 

- การเพ่ิมลวดลายดวย Deco 

Tool 

- การปรับแตงวัตถุดวย 

Selection และ Sub 

Selection Tool 

- การลงสี 

- การจัดการกับวัตถุ 

- คําสั่งเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกับการ

ตกแตงวัตถุ 

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 14 โปรแกรมประยุกต

สําหรับการสรางภาพเคล่ือนไหว 

3 

- การวางโครงรางสําหรับ

แอนิเมชัน 

- สรางตัวละครแอนิเมชัน 

- การทํางานกับซิมโบล 

- เทคนิคการสรางแอนิเมชัน 

4 4  

บทท่ี 15 Workshop การสราง

บทเรียน e-Learning 

- องคประกอบของบทเรียน 

- เนื้อหาบทเรียน 

- การเชื่อมโยงระหวางเนื้อหา 

การเผยแพรและนําไปใช 

   

รวม 60 60  

 

 

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 

โดยเนนในเรื่องของความ

รับผิดชอบตองาน วินัย

จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและเพ่ือนในกลุม  

2. ใหทํางานกลุม เพ่ือพิจารณา

ความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ 

หนาท่ีเม่ือไดรับมอบหมายงาน 

และความตรงตอเวลาในการสง

งาน 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 - นักศึกษาไมสงงานตาม

กําหนดเวลา และไมรายงาน

ความคืบหนาของการทํางาน  

- นักศึกษาขาดความ

กระตือรือรนและไมสนใจ

งานท่ีไดรับมอบหมายจึงทํา

ใหคะแนนในสวนของการมิว

สิควีดิโอไมมี จําไดรับผลการ

เรียน I 

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 

โดยใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอน 

โดยการจัดใหมีการตอบคําถาม  

2. การแบงกลุมในการผลิตมิวสิควีดิ

โอในหัวขอ “เพลงไทยสากล 

เพลงลูกทุง เพลงสากล”  

3. การแบงกลุมในการผลิตการตูน 

Animation ในหัวขอท่ีเก่ียวของ

กับพระกรณียกิจของสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 สําหรับ

เผยแพรใหนักศึกษา ผูสนใจ และ

นักเรียนโรงเรียนละอออุทิศ 

ความยาว 3-5 นาที 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 - นักศึกษาขาดสมาธิในการ

เรียนไมสอบถาม หรือหา

ขอมูล เพ่ิมเติมในสิ่งท่ีตนไม

เขาใจ  

- นักศึกษาไมนําความรูท่ี

อาจารยสอนเพ่ือปฏิบัติใน

กระบวนการทํางานจริงจึง

ประสบปญหาในการทํางาน  

- นักศึกษาสวนใหญสอบ

ปฏิบัติไดคะแนนคอนขาง

นอยเนื่องจากขาดการฝกฝน 

ทักษะทาง

ปญญา 

1. ผลิตการตูน ในหัวขอท่ีเก่ียวของ

กับพระกรณียกิจของสมเด็จพระ

  - นักศึกษาขาดทักษะในเรื่อง

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

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 สําหรับ

เผยแพรใหนักศึกษา ผูสนใจ และ

นักเรียนโรงเรียนละอออุทิศ ความ

ยาว 3 นาที 

2. ผลิตมิวสคิวีดิโอในหัวขอ “เพลง

ไทยสากล เพลงลูกทุง เพลงสากล” 

เพ่ือนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชใน

การทํางานจริง 

สามารถวางแผนการทํางาน

อยางเปนระบบได  

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายใหทําโครงงานกลุม 

โดยผลิตหนังสั้นและการตูนแอน

นิเมชัน 

 

 
 

  

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา

ดวยตนเองจาก Website สื่อการ

สอน และนําความรูท่ีไดมาใชใน

งานท่ีมอบหมาย 

2. กําหนดใหนักศึกษานําเสนอ

ผลงานผานทาง Social Media  

 
 

 

 

 
 

 - นักศึกษาบางกลุม 

Upload ขอมูลเพ่ือนําสงแต

ไมทําการตรวจสอบวา

สามารถเรียกดูไดหรือไม

กอนนําสงอาจารยผูสอน 

 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

มอบหมายงานในหัวท่ีนักศึกษาเปนผูนําเสนอหัวขอเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทําผลงาน และไดฝกปฏิบัติ

อยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

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

 

A1 31 

B1 33 

รวม 64 

 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 31 

B1 33 

รวม 64 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 0 

B1 0 

รวม 0 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ จํานวน(คน) คิดเปนรอย

ละ 

A 1 3.23 0 0.00 1 1.56 

B+ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

B 10 32.26 1 3.03 11 17.19 

C+ 8 25.81 0 0.00 8 12.50 

C 9 29.03 20 60.61 29 45.31 

D+ 1 3.23 1 3.03 2 3.13 

D 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

F 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ไมสมบูรณ (I) 2 6.45 11 33.33 13 20.31 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับคะแนน ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ จํานวน(คน) คิดเปนรอย

ละ 

ขาดสอบ(M(I*)) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ผาน (P,S) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ไมผาน (U) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา

(W) 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 31 100 33 100 64 100 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

- นักศึกษาไมสงงานตามกําหนดเวลา จึงทําใหคะแนนของนักศึกษาเกิดความคาดเคลื่อน 
 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

         6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ทวนสอบจากผลการเรียนรูของนักศึกษา จาก

คะแนนสอบปฏิบตัิ และคะแนนผลการเรียน  

งานท่ีไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน 

และการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงงาน 

- นักศึกษามีผลการเรียนรูในระดับปานกลาง 

นักศึกษาท่ีมีความตั้งใจสามารถทํางานท่ีไดรับ

มอบหมายเปนอยางดี  

- นักศึกษานําสงผลงานท่ีไดรับมอบหมาย ผูสอนได

ใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง ในบางกลุมปรับปรุง

ผลงานไดดีข้ึน สําหรับนักศึกษาบางกลุมไม

ปรับปรุงผลงานดวยตนเองแตเปลี่ยนผูรับผิดชอบ

จึงทําใหผลงานท่ีออกมาไมเปนไปตามขอเสนอะ

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

 

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- ขาดอุปกรณในการบันทึกภาพวีดิทัศน จึงทําให

นักศึกษาตองใชสมารทโฟนในการสรางชิ้นงาน (A1 

B1)  

- ผลงานไมไดคุณภาพในสวนของการบันทึกภาพ

และเสียง (A1 B1) 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

       - จํานวนชิ้นงานมากจนเกินไป 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

- เนื่องจากเปนรายวิชาท่ีตองการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสามารถผลิตชิ้นงานไดจึง

มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ 

 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

- 

 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

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

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

เพ่ิมกรณี ศึกษา และตัวอย างเก่ียวกับงาน 

Animation การตัดตอวีดีทัศน เพ่ือใหนักศึกษาได

ศึกษาเพ่ิมเติม 

นักศึกษาบางกลุมมคีวามต้ังใจและเรียนรูจาก

กรณีศึกษาทําใหผลงานท่ีออกมาเปนท่ีนาพอใจ 

 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 -  

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ โปรแกรม 

Adobe After Effect เพิ่มเพื่อให

ส า ม า ร ถ ส ร า ง ชิ้ น ง า น ไ ด

ห ล า ก ห ล า ย เ น่ื อ ง จ า ก เป น

โปรแกรมท่ีใชงานอยางแพรหลาย

ในป จ จุ บัน  โดยมอบหมายให

นักศึกษาฝก ทํา Tutorial จาก

เว็บไซตนอกเหนือจากช่ัวโมงเรียน 

ระหวางกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

อาจารยผูสอน 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

ใหนักศึกษามีสวนรวมในการเลือกหัวขอท่ีนํามาใชในการฝกปฏิบัติเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานและฝก

ปฏิบัติ 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา:      ผศ. ชวาลิน   เนียมสอน    .      

                                                              

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         24 มิถุนายน 2560               

 

อาจารยสอนรายวชิา:                  อ.ชวาลิน  เนียมสอน      .               

                                                     

 ลงชื่อ.............................................................วนัท่ีรายงาน           24 มิถุนายน 2560               
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

สารบัญ 
หมวด   หนา 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป  57 

 1. รหัสและชื่อรายวิชา    

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)  

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา  

5. สถานท่ีเรียน  

57 

57 

57 

57 

57 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  57 

 1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

57 

58 

58 

60 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 61 

 1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 62 

 1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร  

62 

62 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 62 

 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

62 

63 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 63 

 1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชา 

ครั้งท่ีผานมา 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

63 

 

63 

63 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  63 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3653903 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ   

(Business Computer Project) 

3(2-2-5) 

 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

ไมมี 
 

3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา ลักษณวิรามสิริ    

อาจารยผูสอนรายวิชา    ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา  ศรีเอนก ตอนเรียน  A1 

 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปการศึกษา 2559 
 

5. สถานท่ีเรียน 

อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5  

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหาก

มีความแตกตางเกิน 25% 

แนะนําเนื้อหา วิธีการเรียนการสอน และ

การประเมินผลรายวิชาโครงงานทาง

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

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

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหาก

มีความแตกตางเกิน 25% 

ความหมายและความสําคัญของโครงงาน

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
3 3 

 

การหาหัวขอโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

การทบทวนเอกสารตาง ๆ 

 

3 3 

 

องคประกอบของโครงงาน 

คอมพิวเตอร 
3 3 

 

การเขียนโครงรางโครงงานคอมพิวเตอร 3 3  

การออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบ 3 3  

คุณธรรม จริยธรรม สําหรับการทําโครงงาน

คอมพิวเตอร 
3 3 

 

นําเสนอโครงรางโครงงานคอมพิวเตอร 6 6  

การพัฒนาพัฒนาระบบงาน  9 9  

การจัดทําเอกสารประกอบโครงงาน  3 3  

การนําเสนอโครงงาน 6 6  

รวม 45 45  

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใช

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. มอบหมายงาน และตรวจสอบการตรงตอเวลา

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

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใช

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

ตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยและ

ความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงาน

ตามขอกําหนด 

3. วัดและประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมายและ

การแกไขงานท่ีมีขอบกพรองโดยไมนําผลงาน

ของผูอ่ืนมาเปนของตน 

4. วัดและประเมินจากความมีน้ําใจในการ

ชวยเหลืออาจารยผูสอนและการชวยแนะนําใน

สิ่งท่ีเปนประโยชนสรางสรรคตอเพ่ือนรวมชั้น

เรียนเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มอบหมายใหนักศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห

องคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ  

โดยพิจารณาจากการวิเคราะห และออกแบบ

ระบบสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ การคนควา 

พัฒนาระบบงาน จัดทําเอกสารประกอบ

โครงงาน การนําเสนอผลงาน 

2. มอบหมายใหนักศึกษาทบทวนวรรณกรรมและ

สรุปสถานะขององคความรูจากการวิเคราะห 

และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับงาน

ธุรกิจ การคนควา พัฒนาระบบงาน จัดทํา

เอกสารประกอบโครงงาน การนําเสนอผลงาน 

3. นักศึกษาตองมีการเรียนรูแบบรวมมือจาก

โปรแกรมหรือโครงงานท่ีนําเสนอ 

4. นักศึกษาตองนําเสนอรายงานจากการเขารวม

กิจกรรมเสริมความรูหรือผลงานท่ีเขารวม

แขงขันเพ่ือขอรับรางวัล 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

ทักษะทาง

ปญญา 

1. มอบหมายงานใหนักศึกษานําเสนอ การแสดง

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

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใช

วิธีสอน (ถาม)ี 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

ความคิดเห็นในการอภิปรายกลุมของผูเรียน 

2. มอบหมายงานใหนักศึกษาวิเคราะหแบบวิภาษ

วิธีเก่ียวกับประเด็นการจัดทําโครงงาน

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

 
 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานกลุม โดย

ผูสอนวัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ

รวมมือ ผลการศึกษาคนควา การแกโจทยงาน 

2. มอบหมายงานใหนักศึกษานําเสนอผลงานกลุม 

และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม โดย

ผูสอนวัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรม

และการนําเสนอรายงาน 

3. การมอบหมายงานดังกลาวจะมีกําหนด

ระยะเวลาท่ีตองสงงาน หากสงเกินกวาท่ี

กําหนดจะมีขอตกลงกอนการเรียนการสอนวา

จะไมรับงานท่ีสงไมตรงเวลา เพ่ือฝกความ

รับผิดชอบใหกับผูเรียน        

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร 

และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1. มอบหมายใหนักศึกษานําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญดานการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร

ธุรกิจ จากสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเรียน 

2. มอบหมายใหนักศึกษาสืบคนขอมูลมาจัดทํา

รายงาน พรอมนําเสนอโดยใชทฤษฎี การ

เลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของไดอยาง

เหมาะสม รวมถึงสามารถอธิบายถึงขอจํากัด 

เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ การอภิปราย 

กรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียนท้ังจาก

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

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนรายวิชาท่ีมีความสําคัญมากใน

การวัดและประเมินผลทักษะและความรูของนักศึกษาท่ีไดเรียนมาตลอด 4 ป ซ่ึงนักศึกษาตองนําความรูท่ีได

จากการเรียนในรายวิชาตาง ๆ มาประยุกตใชเพ่ือจัดทําโครงงานกอนสําเร็จการศึกษาและออกไปฝก

ประสบการณได  

นอกจากความรูในรายวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะวิชาในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจแลว ผูสอนควรเนนย้ําให

ผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการทํางานในระยะสั้นและระยะยาว ความสําคัญของการ

ทํางานเปนทีม การแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา รวมถึงการมีจริยธรรมในการทํางานท่ีไม

คัดลอกงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง  

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 64 

รวม 64 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

    (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 64 

รวม 64 

 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 - 

รวม - 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 

ตอนเรียน A1 รวม 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

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

A 1 1.56 1 1.56 

B+ 3 4.69 3 4.69 

B 16 25.00 16 25.00 

C+ 17 26.56 17 26.56 

C 3 4.69 3 4.69 

D+ - - - - 

D - - - - 

F - - - - 

ไมสมบูรณ (I) 24 37.50 24 37.50 

ขาดสอบ(M(I*)) - - - - 

ผาน (P,S) - - - - 

ไมผาน (U) - - - - 

ยกเลิกรายวิชา(W) - - - - 

รวม 64 100.00 64 100.00 

 
5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

- 

 

 

 

 

 

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

          

6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

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

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

    - ทวนสอบจากการถามตอบนักศึกษาเปนราย

กลุมโดยคณะกรรมการ อาจารยท่ีปรึกษา

และอาจารยประจําวิชา ในการนําเสนอโครง

รางโครงงาน 

 

- นักศึกษาตอบคําถามไดเปนอยางดี แตบาง

ประเด็นตองใชเวลาในการคิดหาคําตอบ ตองให

คณะกรรมการประเมินโครงรางชี้แนะบาง

ประเด็น 

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากร 

ประกอบการเรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- - 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

-  

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

-  

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

  - 

   2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

- - 

 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

- 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ควรใหมีการจับกลุมและเตรียม

ความพรอมการทํางานโครงงาน

ไวลวงหนา เชน การหาขอมูล

ของโครงงานท่ีจะทํา หรือการ

ปรึกษาอาจารยในหลักสูตรเพื่อ

ขอคําแนะนําการจัดทําโครงงาน 

กอนเริ่มการเรียนการสอนในป

การศึกษาตอไป 

อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 

และนักศึกษาท่ีจะลงทะเบียน

เรียนรายวิชา 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

ควรแนะนําใหนักศึกษาหาขอมูลของโครงงาน และจัดใหมีการรายงานความคืบหนาในการพัฒนา

โปรแกรม/โครงงานเปนระยะ 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา:      ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา  ลักษณวิรามสิริ      .      

                                                            

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

 

 

อาจารยสอนรายวชิา:                    : ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก                                                                   

 

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         15 มิถุนายน 2560          . 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 
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