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การรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชือ่รายวิชา 
3652002 
 

จริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทลั 
(Ethics and Law in Digital Economy) 

3(3-0-6)

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไม่ม ี
3. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ อาจารย์ผูส้อนและกลุ่มเรียน  
อาจารย์ผู้รบัผดิชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์   
อาจารย์ผู้สอน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา  ศรีเอนก ตอนเรียน A1 
   

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ช้ัน 5 
 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรยีบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

หลักกฎหมายดิจิทัล 3 3  
จริยธรรมและศีลธรรมในการ
ประกอบธุรกิจและงานด้าน
การจัดการสารสนเทศในธุรกิจ
ดิจิทัล 

3 3  

พระราชบญัญติัว่าด้วยการ
กระทําความผดิทาง
คอมพิวเตอร ์

6 6  

พระราชบญัญติัว่าด้วย 6 6  
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หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา
และการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

6 6  

ความเสียหายที่เกิดขึ้นของ
ข้อมูล 

6 6  

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล 3 3  
นโยบายด้านสารสนเทศของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

3 3  

จรรยาบรรณวิชาชพี 6 3  
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
กฏหมายตามหลักวิชาชีพ 

3 3  

รวม 45 45  

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยสาํคญัของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
 
3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ทําใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม โดยเน้นในเร่ืองของ
ความรับผิดชอบต่องาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม  
2. ให้ทําโครงงานกรณี ศึกษา
หรือรายงานกลุ่ม เพ่ือพิจารณา
ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์
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ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ต่อ หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมาย
งาน และความตรงต่อเวลาใน
การส่งงาน  

ความรู ้ 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียด
ต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบ การบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน
ด้วยการจัดให้มีการตอบคําถาม
ท้ายบทเรียนหรือออกมาทํา
กิ จ ก ร ร ม ห น้ า ช้ั น เรี ย น ที่
เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  
2. การแ บ่ งกลุ่ ม ใน ก ารทํ า
รายงาน การนําเสนอรายงาน 
และการวิเคราะห์กรณีศึกษา  
3. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า 
เก่ียวกับ การทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ การประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และการ
แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ โ ด ย ใ ช้ สื่ อ
มัลติมีเดีย  พร้อมต้ังประเด็น
คําถามและนําเสนอ 

   

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. บรรยายหัวข้อโดยใช้สื่ อ 
PowerPoint ป ระ ก อ บ ก าร
บรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมโดยการจัดให้มีการตอบ
คํ าถ าม ท้ าย บ ท เรี ย น ห รื อ
ออกมาทํากิจกรรมหน้าช้ัน
เรียนที่ เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้  
2. มอบหมายงานให้นักศึกษา
ทํ ารายงานที่ กํ าหนดโดยใช้ 
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ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความรู้ วิชา น้ี  และนําเสนอ
ผลงานในรูปของการอภิปราย
กลุ่ม 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายให้ทําโครงงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้
ที่ เรี ย น ใน วิช า กั บ ปัญ ห าที่
กําหนด  
2  มอบหมายงานทั้งที่เป็นงาน
เด่ียวและงานกลุ่ม    

   

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.มอบหมายงาน ให้ ศึ กษ า
ค้ น ค ว้ า ด้ ว ย ต น เอ ง จ า ก 
Website สื่ อ ก า ร ส อ น  e-
learning และทํารายงานโดย
เน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิติ
อ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเช่ือถือ  
2.กําหนดให้นักศึกษานําเสนอ
รายงานที่ ได้จากการศึกษา
ค้ น ค ว้ า โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บ บ
เอกสารรายงานและแฟ้มข้อมูล 
นําเสนองานด้วยสื่อภาพเลื่อน
และส่ งรายงาน ใน รูป แบบ
ไฟล์ข้อมูลผ่านสื่อไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

   

 
4. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

1. นักศึกษาควรได้เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทลั  
2. เน่ืองจากรายวิชาเป็นการบรรยายทฤษฏี อาจทําให้นักศึกษาขาดความสนใจ จึงควรให้

นักศึกษาบันทกึสรุปเน้ือหาในแต่ละช่ัวโมงเรียน และทําแบบทดสอบเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดความสนใจในบทเรียน 
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หมวดที่ 3 สรปุผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 15 
รวม 15 

 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 
   (จํานวนนักศึกษาที่สอบผา่นในรายวิชาน้ี) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 15 
รวม 15 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 
ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 0 
รวม 0 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน ตอนเรียน A1 รวม 
จํานวน(คน) คิดเปน็ร้อยละ จํานวน (คน) คิดเปน็ร้อยละ

A 2 13.33 2 13.33 
B+ 3 20.00 3 20.00 
B 3 20.00 3 20.00 

C+ 3 20.00 3 20.00 
C 2 13.33 2 13.33 

D+ 1 6.67 1 6.67 
D 0 0.00 0 0.00 
F 0 0.00 0 0.00 

ไม่สมบูรณ ์(I) 0 0.00 0 0.00 
ขาดสอบ(M(I*)) 1 6.67 1 6.67 

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

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 0 0.00 
รวม 15 100.00 15 100.00 
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5. ปัจจัยที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

 
 6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
การประเมินผลจากการสังเกตุพฤติกรรมของ 
นักศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ไมส่ามารถ
กระทําได้ทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมี
คุณธรรมของนักศึกษาแต่ละคน ไม่เหมือนกัน 
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในบาง
บทเรียน (A1) (B1) 

ผลการทดสอบหลังเรียนมีภาพรวมที่ดีขึ้น เมือ
เทียบกับการทดสอบก่อนเรียน และนักศึกษามี
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากย่ิงขึ้น (A1) 
(B1) 

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

- - 
  
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
- - 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- 
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    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
-  

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 

- 
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการดําเนนิการ 

- - 
 
2. การดําเนนิการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 
     - 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- - - 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ควรจัดให้มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และการเสริมความรู้ประเด็นทางด้าน
จริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล  
  
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ ์ต้องประสงค์        .  
                                                              
 ลงช่ือ.............................................................วันที่รายงาน         2 มกราคม 2562          .     
 
อาจารย์สอนรายวิชา:                 ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก                                                     .     
                                                               
 ลงช่ือ.............................................................วันที่รายงาน         2 มกราคม 2562           .     
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
3652103 
 

โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธ ี                                                3(2-2-5) 
(Data Structure and Algorithm)  

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 
    ไมมี 
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  

อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ   

อาจารยผูสอน    ผศ.สุภารัตน คุมบํารุง ตอนเรียน A1  
 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาท่ี  1 ปการศึกษา 2561 
5. สถานท่ีเรียน 
    หอง 507 อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกินรอยละ 25 

บทท่ี 1 ขอมูล โครงสรางขอมูล
และข้ันตอนวิธี 
1.1 ขอมูลและรูปแบบของ
ขอมูล 
1.2 ระดับของขอมูลและการ
จัดการขอมูล 
1.3 ความหมายของโครงสราง
ขอมูล 
1.4 ประเภทของโครงสราง
ขอมูล 
1.4.1 โครงสรางขอมูลแบบเชิง
เสน 
1.4.2 โครงสรางขอมูลแบบไม
เปนเชิงเสน 
1.5 ข้ันตอนวิธีหรืออัลกอริทึม 
1.5.1 การวัดผลข้ันตอนวิธี 
1.5.2 ประสิทธิภาพของข้ันตอน
วิธ ี
1.6 รหัสเทียมหรือซูโดโคด 
1.6.1 หลักการเขียนรหัสเทียม 
1.6.2 ประโยชนของรหัสเทียม 
1.7 ผังงาน 
1.7.1 โครงสรางของการเขียน
ผังงาน 
1.7.2 ลักษณะของผังงานท่ีดี 
1.8 การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม 
1.8.1 การวิเคราะหปญหา 
1.8.2 การออกแบบโปรแกรม 

8 8  

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

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกินรอยละ 25 

1.8.3 การพัฒนาโปรแกรม 
1.8.4 การทดสอบโปรแกรม 
1.8.5 การจัดทําเอกสาร
ประกอบโปรแกรมและการ
บํารุงรักษา 
 สรุป 
 คําถามทบทวน 

บทท่ี 2 แถวลําดับหรืออารเรย 
2.1 ความหมายของตัวแปรชุด
หรือแถวลําดับ 
2.2 ลักษณะของแถวลําดับ 
2.3 ประเภทของแถวลําดับ
2.3.1 แถวลําดับ 1 มิติ 
2.3.2 แถวลําดับ 2 มิติ 
2.3.3 แถวลําดับ 3 มิติ 
2.4 การดําเนินการกับอารเรย 
2.5 การประยุกตใชงานในการ
เขียนโปรแกรม 
2.5.1 ขอมูลชนิดโครงสราง 
2.5.2 แถวลําดับของโครงสราง 
2.5.3 ขอมูลชนิดโครงสรางซอน
กัน 
2.5.4 ตัวชี้ชนิดโครงสราง 
2.5.5 ขอมูลชนิดยูเนียน 
 สรุป 
 คําถามทบทวน 

4 4  

บทท่ี 3 รายการโยงหรือลิงค
ลิสต 
3.1 ความหมายของรายการโยง 
3.2 ลักษณะของรายการโยง 
3.3 ประเภทของรายการโยง 
3.3.1 รายการโยงทางเดียว 

8 8  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกินรอยละ 25 

3.3.2 รายการโยงสองทาง 
3.3.3 รายการโยงหลายทาง 
3.4 การดําเนินการกับรายการ
โยง 
3.4.1 การดําเนินการกับรายการ
โยงทางเดียว 
3.4.2 การดําเนินการกับรายการ
โยงทางเดียวเปนวง 
3.4.3 การดําเนินการกับรายการ
โยงสองทาง 
3.4.4 การดําเนินการกับรายการ
โยงสองทางเปนวง 
3.4.5 การดําเนินการกับรายการ
โยงหลายทาง 
 สรุป 
 คําถามทบทวน 
 
บทท่ี 4 สแตกหรือกองซอน 
4.1 ความหมายของสแตก 
4.2 ลักษณะของสแตก 
4.3 การดําเนินการกับสแตก 
4.4 การเขียนโปรแกรมกับชนิด
ขอมูลสแตก 
4.4.1 การเขียนโปรแกรมสแตก
ดวยแถวลําดับ 
4.4.2 การเขียนโปรแกรมสแตก
ดวยพอยเตอร 
 สรุป 
 คําถามทบทวน 
 

8 8  

บทท่ี 5 แถวคอยหรือคิว 8 8  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกินรอยละ 25 

5.1 ความหมายของคิว 
5.2 ลักษณะของคิว 
5.3 ประเภทของคิว 
5.3.1 คิวธรรมดา 
5.3.2 คิววงกลม 
5.3.3 คิวท่ีเรียงลําดับตาม
ความสําคัญ 
5.4 การดําเนินการของคิว 
5.4.1 การทํางาน EnQueue 
5.4.2 การทํางาน DeQueue 
5.4.3 การทํางาน Queue 
Front 
5.4.4 การทํางาน Queue Rear 
5.5 การประยุกตใชงานคิวใน
การเขียนโปรแกรม 
 สรุป 
 คําถามทบทวน 

บทท่ี 6 รูปตนไมหรือทรี 
6.1 ความหมายของทรี 
6.2 ลักษณะของทรี 
6.3 ประเภทของทรี 
6.3.1 Binary Tree 
6.3.2 B-Tree 
6.4 การดําเนินการกับทรี 
6.4.1 การทองเขาไปในไบนารีท
รี 
6.4.2 การแทนโครงสรางทรี 
6.4.3 การแทนนิพจน
คณิตศาสตรดวยไบนารีทรี 
6.4.4 การแปลงทรีใหเปน 
ไบนารีทรี 
6.4.5 การแปลงฟอรเรสตให

8 8  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกินรอยละ 25 

เปนไบนารีทรี 
6.5 การประยุกตใชงานในการ
เขียนโปรแกรม 
 สรุป 
 คําถามทบทวน 

บทท่ี 7 กราฟ 
7.1 ความหมายของกราฟ 
7.2 ลักษณะของกราฟ 
7.3 ประเภทของกราฟ 
7.3.1 กราฟแบบระบุทิศทาง 
7.3.2 กราฟแบบไมระบุทิศทาง 
7.3.3 กราฟแบบมีน้ําหนัก 
7.3.4 กราฟแบบไมมีน้ําหนัก 
7.4 คําศัพทเฉพาะของกราฟ 
7.5 การดําเนินการกับโครงสราง
ขอมูลกราฟ 
7.5.1 การเพ่ิมเวอรเท็กซ  
(Add Vertex) 
7.5.2 การลบเวอรเท็กซ 
(Delete Vertex) 
7.5.3 การเพ่ิมเสนเชื่อมตอ 
(Add Edge) 
7.5.4 การลบเสนเชื่อมตอ 
(Delete Edge) 
7.5.5 การคนหาเวอรเท็กซ 
(Find Vertex) 
7.5.6 การทองไปในกราฟ 
(Traverse Graph)  
7.6 การหาระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด 
7.6.1 วิธี Minumum 
Spanning Tree 
7.6.2 วิธี Dijkstra Algorithm 

8 8  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกินรอยละ 25 

 สรุป 
 คําถามทบทวน 
บทท่ี 8 การเรียงลําดับและ
คนหาขอมูล 
8.1 การเรียงลําดับขอมูล 
8.1.1 การเรียงลําดับแบบแทรก 
8.1.2 การเรียงลําดับแบบเลือก 
8.1.3 การเรียงลําดับแบบฟอง 
8.1.4 การเรียงลําดับแบบเร็ว 
8.1.5 การเรียงลําดับแบบ
เปลือกระบบหรือแบบเชลล 
8.1.6 การเรียงลําดับแบบฐาน
หรือเรดิกซ 
8.2 การคนหาขอมูล 
8.2.1 การคนหาขอมูลแบบเรียง
ตามลําดับ 
8.2.2 การคนหาขอมูลแบบ 
ไบนารี 
8.2.3 การคนหาขอความ 
 สรุป 
 คําถามทบทวน 
 

8 8  

รวม 60 60  

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

โดยเนนในเรื่องของความ

รับผิดชอบตองาน วินัย

จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและเพ่ือนในกลุม  

2. ใหทํางานเดี่ยว เพ่ือพิจารณา

ความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ 

หนาท่ีเม่ือไดรับมอบหมายงาน 

และความตรงตอเวลาในการสง

งาน 

 

 

 

 

 

 

 นักศึกษารอยละ 10  ไมสง

งานท่ีไดรับมอบหมายตาม

กําหนดเวลา เนื่องจากขาด

ความสนใจในการทํางาน  

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 

โดยใชสื่อภาพเลื่อนประกอบการ

บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมในการสอน โดยการจัดใหมี

การตอบคําถามจากกรณีศึกษา 

หรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้น

เรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

 

 

2. มอบหมายงานใหนักศึกษา

คนควาหาความรูเพ่ิมเติมจาก

หนังสือ หรือสื่ออินเทอรเน็ต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักศึกษารอยละ 20 ไม

พยายามฝกทักษะในการคิด

อยางเปนข้ันตอน ทําใหไม

สามารถทํางานท่ีไดรับ

มอบหมายบางชิ้นไดอยาง

ถูกตอง ประกอบการขาด

เรียนทําใหขาดความตอเนื่อง

ของเนื้อหาสาระรายวิชา 

ทักษะทาง

ปญญา 

1. มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกฝน

จากกรณีศึกษา โดยฝกให
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

วิเคราะหโจทยปญหา เขียน

ข้ันตอนการทํางาน และเขียน

โปรแกรมเพ่ือแสดงผลลัพธของ

โจทยปญหา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกฝน

การเขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหา

โจทย  

 

 

  

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา

กรณีตัวอยางดวยตนเองจาก

เว็บไซตสื่อการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ผูสอนควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีความกระตือรือรน เชน การทดสอบยอย เพ่ือกระตุนให

ผูเรียนทบทวนบทเรียนสมํ่าเสมอ 

2. มอบหมายกรณีศึกษาท่ีหลากหลายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะ

ในการคิดและการเขียนโปรแกรมแกปญหาโจทย 
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 20 

รวม 20 
 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 18 

รวม 18 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 1 

รวม 1 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 รวม 

จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 

A 1 5.00 1 5.00 

B+ 0 0.00 0 0.00 

B 1 5.00 1 5.00 

C+ 2 10.00 2 10.00 

C 6 30.00 6 30.00 

D+ 6 30.00 6 30.00 

D 2 10.00 2 10.00 

F 0 0.00 0 0.00 

ไมสมบูรณ (I) 0 0.00 0 0.00 

ขาดสอบ(M) 1 5.00 1 5.00 
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ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 รวม 

จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 

ผาน (P,S) 0 0.00 0 0.00 

ไมผาน (U) 0 0.00 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา(W) 1 5.00 1 5.00 

รวม 20 100.00 20 100.00 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมมี 
 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

    6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- การสั ง เกตและสอบถามนั ก ศึ กษ าใน
หองเรียน  
 
 
- การตรวจผลงานของนักศึกษาท้ังรายบุคคล

และรายกลุม 
- ผลการทดสอบยอย 
 
 

- ผลการประเมินผลการเรียนรายวิชา 

- นักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิชา 
สามารถตอบคําถามระหวางเรียนได และสนใจ
พัฒนาโปรแกรม ติดตามโปรแกรมเพ่ือสงงาน 

- ผลงานของนักศึกษาท่ีตรวจมีคะแนนอยูในเกณฑ
ระดับปานกลางถึงระดับดี 

- ผลการทดสอบยอยของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู
ในเกณฑดี มีคะแนนไมต่ํากวาครึ่งของคะแนน 

- ผลการเรียนของนักศึกษาสวนใหญอยูในระดับ

ปานกลาง พรอมใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

ติดตามคะแนนของตนเอง เพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุง 
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หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

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 

ไมมี 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

ไมมี 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

- ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคลอง
ตอสภาพของกลุมผูศึกษาโดยการนํากิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูของสาระรายวิชามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

- ปรับใหมีกรณีตัวอยางท่ีสามารถเชื่อมโยง
กับสาระรายวิชาอ่ืนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

 
 
- ปรับใหมีกิจกรรมหลากหลายเพ่ือดึงดูดใจ

ใหนักศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน สงเสริม
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนวิธีของการ
นําคอมพิวเตอรไปประยุกตในงานธุรกิจ 

- เนื่องจากผูเรียนกลุมเล็ก สามารถจัดการเรียน
การสอนไดอยางใกลชิด และทํากิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูไดอยางท่ัวถึง 
 
- ผูสอนยกกรณีตัวอยางท่ีเชื่อมโยงกับวิชา
โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยศึกษาข้ันตอน
วิธีการทํางานจากรายงานผลการพัฒนา
โปรแกรมประยุกตตาง ๆ ท่ีพัฒนาในรายวิชา
โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
- จัดใหมีกิจกรรมทดสอบยอย เพ่ือกระตุนผูเรียน
ใหอานหนังสือและกระตือรือรนในการเรียนมาก
ข้ึน 
 

 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 - ปรับปรุงกิจกรรมการสอนจากขอเสนอแนะของนักศึกษา และขอคิดเห็นจากคณาจารยใน

หลักสูตรท่ีสอนนักศึกษารายวิชาท่ีตอเนื่องกัน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

1. ปรับใหมีการฝกปฏิบัติ และ

สรางกระบวนการคิดอยางมี

ข้ันตอนวิธี 

จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอนการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษา

ตอไป 

ผศ.ดร.ลัดดา  สวนมะลิ 
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4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

1. ควรกําหนดใหผูเรียนท่ีคอนขางออนฝกปฏิบัติเพ่ิมเติมและทําแบบฝกหัดทบทวน

ท่ีนอกเหนือจากการไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอน 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา:     ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ             

                                                              

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         25  ธันวาคม  2561            

 

อาจารยสอนรายวชิา:                  ผศ.สุภารัตน  คุมบํารุง                    

                                                     

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         25  ธันวาคม 2561      
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษา 1/2561 
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สารบญั 
 
หมวด                   หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป         149 

1. รหัสและช่ือรายวิชา       149 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี (ถ้ามี)     149 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุม่เรียน (section)   149 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา    149 
5. สถานที่เรียน        149 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรยีบเทียบกับแผนการสอน    149 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    149 
2. หัวข้อที่สอนไมค่รอบคลุมตามแผน      150 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรยีนรู้ตามท่ีระบุใน   150 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     152 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา     153 
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน      153 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    153 
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)     153 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     154 
5. ปัจจัยที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)     154 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 154 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา     155 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการ     155 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  155 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร      155 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        155 
1. ผลการประเมนิรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    155 
2. ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      155 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        156 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ     156 
      ในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผา่นมา 
2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    156 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  156 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     157 
      ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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การรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

1. รหัสและชือ่รายวิชา 
3652206 การวิเคราะห์และออกแบบระบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ   

(Business Information Systems Analysis and Design) 
 

3(3-2-5)

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไม่ม ี
3. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ อาจารย์ผูส้อนและกลุ่มเรียน  
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ    
อาจารย์ผู้สอน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ   ตอนเรียน A1 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ช้ัน 5 
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศ 

4 4  

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 4 4  
การวางแผนโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

4 4  

การบริหารโครงการ 4 4  
การวิเคราะห์ระบบ   4 4  
แบบจําลองกระบวนการ 4 4  
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หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
แผนภาพกระแสข้อมูล 4 4  
คําอธิบายการประมวลผล 4 4  
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ

ข้อมูล 
4 4  

ความสมดุลระหว่างแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
กับแผนภาพกระแสข้อมลู
และพจนานุกรมข้อมูล 

4 4  

การทําบรรทัดฐานข้อมูล 4 4  
การออกแบบระบบ 4 4  
การนําไปใช้  4 4  
การบํารุงรักษา 4 4  
นําเสนอโครงงานการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศ
สําหรับธุรกิจ 

4 4  

รวม 60 60  
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี) 

นัยสาํคญัของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
 
3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ทําใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1 . ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของ
ความรับผิดชอบต่องาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อ
ต น เอ งแ ล ะ เ พ่ื อ น ใน ก ลุ่ ม 
(A1)(B1) 
2. ให้ทําโครงงานกรณีศึกษาใน

 
 
 
 
 
 
 

 มีการกําหนดส่งงานเป็นระยะเพ่ือ
ดูความคืบหน้าของการทํางาน
กลุ่ม แต่นักศึกษามักส่งล่าช้ากว่า
ที่กําหนด 
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ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ลักษณ ะรายงานกลุ่ ม  เพ่ื อ
พิจารณาความรับผิดชอบความ
ซื่อสัตย์ต่อ  หน้าที่ เมื่ อได้รับ
มอบหมายงาน และความตรง
ต่อเวลาในการส่งงาน (A1)(B1) 

ความรู ้ 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียด
ต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน 
โดยการจัดให้มีการตอบคําถาม
จากกรณีศึกษา หรือออกมาทํา
กิ จ ก ร ร ม ห น้ า ช้ั น เรี ย น ที่
เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
(A1)(B1) 
2 . การแ บ่ งกลุ่ ม ในการทํ า
รายงาน การนําเสนอรายงาน 
และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
3. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า 
เก่ียวกับ  การออกแบบและ
วิเคราะห์ระบบการทํางานของ
หน่วยงานท่ีต่างกันในแต่ละ
กลุ่ม โดยเน้นตามความสนใจ
ของนักศึกษา (A1)(B1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. บรรยายหัวข้อโดยใช้สื่ อ 
PowerPoint ป ระ ก อ บ ก าร
บรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมโดยการจัดให้มีการตอบ
คํ าถามเก่ียวกับกรณี ศึกษา 
หรือออกมาทํากิจกรรมหน้าช้ัน
เรียนที่ เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ (A1)(B1) 
2. บริหารจัดการโครงการที่ได้
ทํ า ใน ภ าคก ารศึ ก ษ า  โด ย
เริ่มต้นจากการคิด วิเคราะห์ 
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ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

วางแผน  ดํ า เนิ น การ  และ
ติดตามผล (A1)(B1) 
3. มอบหมายงานให้นักศึกษา
ทํ ารายงานที่ กํ าหนดโดยใช้
ความรู้ วิชา น้ี  และนําเสนอ
ผลงานในรูปของกิจกรรมกลุ่ม
โ ค ร ง ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ออกแบบระบบสารสนเทศ 
(A1)(B1) 

 
 
 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายให้ทําโครงงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้
ที่ เรี ย น ใน วิช า กั บ ปัญ ห าที่
กําหนด (A1)(B1) 
2. มอบหมายงานในลักษณะ
งานกลุ่ม (A1)(B1)     

 
 
 
 
 

 สมาชิกในกลุม่บางคนขาดการมี
ส่วนร่วมในการทํางาน  

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้ น ค ว้ า ด้ ว ย ต น เอ ง จ า ก 
Website สื่อการสอน และทํา
รายงานโดยเน้นการนําตัวเลข 
ห รื อ มี ส ถิ ติ อ้ า ง อิ ง  จ า ก
แหล่งที่มาข้อมูลที่ น่าเช่ือถือ 
(A1)(B1) 
2. กําหนดให้นักศึกษานําเสนอ
รายงานที่ ได้จากการศึกษา
ค้ น ค ว้ า โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บ บ
เอกสารรายงานและแฟ้มข้อมูล 
(A1)(B1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
4. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

1. ควรกระตุ้นให้นักศึกษาส่งงานตามกําหนด และกําหนดมาตรการในกรณีที่นักศึกษาขาดส่งงาน
หรือส่งงานล่าช้า  

2. ปรับปรุงวิธีการโดยให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันทํางานในระหว่างเรียน กระตุ้นให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการทํางาน 
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หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 15 
รวม 15 

 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 
   (จํานวนนักศึกษาที่สอบผา่นในรายวิชาน้ี) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 15 
รวม 15 

 
3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 0 
รวม 0 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 รวม 

จํานวน 
ร้อยละ 

จํานวน 
ร้อยละ 

(คน) (คน) 

A 1 6.67 1 6.67 
B+ 1 6.67 1 6.67 
B 2 13.33 2 13.33 

C+ 2 13.33 2 13.33 
C 3 20.00 3 20.00 

D+ 4 26.67 4 26.67 
D 1 6.67 1 6.67 
F 0 0.00 0 0.00 

ไม่สมบูรณ ์(I) 0 0.00 0 0.00 
ขาดสอบ(M(I*)) 1 6.67 1 6.67 

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

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 0 0.00 
รวม 15 100.00 15 100.00 

 
5. ปัจจัยที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- -

        
  6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในห้องเรียน  
 
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม  
 
- ผลการทดสอบ 
 
 
 
- การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดยใช้
เครื่องมือของหลักสูตร 

- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจในเน้ือหารายวิชา 
สามารถตอบคําถามระหว่างเรียนได้  
- ผลงานของนักศึกษาที่ตรวจพบมีข้อผิดพลาดอยู่
บ้าง ได้แนะนําและให้แก้ไข ผลงานมีการปรับแก้ให้
ดีขึ้น มีความผิดพลาดลดลง  
- ผลการทดสอบข้อเขียนของนักศึกษาโดยภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และผลการทดสอบ
ปฏิบัตินักศึกษาสามารถทําได้ดีกว่า ผลโดยภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
- ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

 
หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

- - 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
- - 

 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

นักศึกษามีการทํางานผิดพลาด และต้องมีการแก้ไขหลายคร้ัง ประกอบกับนักศึกษาไม่มี
ประสบการณ์และความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการทางธุรกิจ ทั้งน้ีอาจารย์ผู้สอนตรวจสอบและให้คําแนะนํา 
ทําให้ผลงานมีความถูกต้องมากข้ึน  
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

การมอบหมายให้นักศึกษาดําเนินงานวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ควรให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจก่อน โดยการให้นักศึกษาค้นคว้า หรือได้ทดลองใช้บริการหรือสังเกต
การทําธุรกิจจริง จะสามารถทําให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกับวิธีการดําเนินงานทางธุรกิจ และต้องใช้
ทักษะทางด้านการคิดและวิเคราะห์ของนักศึกษาเป็นอย่างมากเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศให้กับองค์กรในธุรกิจ ดังน้ันนักศึกษาต้องมีความรู้ทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีควบคู่กัน ทั้งน้ี
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ผู้สอนต้องตรวจสอบงานของนักศึกษาและให้คําแนะนําเพ่ือปรับแก้จนมีความถูกต้อง โดยนักศึกษาต้อง
พยายามศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมและฝึกวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยเพ่ือเสริมทักษะและความเข้าใจ  
 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 - 
    
 2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
 - 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการดําเนนิการ 

- ศึกษาแนวโน้มของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
และปรับกระบวนการเรียนการเรียนสอนให้
สอดคล้อง  

- การมอบหมายให้นักศึกษาคน้คว้า และดูตัวอย่าง
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจทีม่ีความทันสมยั เพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดทําโครงงานวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ โดยการดําเนินงาน
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศให้
นักศึกษาพิจารณาเลือกธุรกิจที่สามารถเข้าศกึษา
กระบวนการทางธุรกิจได้สะดวก และสามารถขอ
ข้อมูลประกอบการทําโครงงานได้ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับ
ธุรกิจจากสถานการณ์จริง  

 

2. การดําเนนิการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 
    - ศึกษาแนวโน้มและเทคโนโลยีในการวิเคราห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น  
 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ควรมีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย
พิเศษ ในหัวขอ้ที่สอดคล้องกับเน้ือหา
รายวิชาโดยเน้นในเรื่องของการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศสําหรับธุรกิจสมัยใหม่ 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึง
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับธุรกิจมากย่ิงขึ้น 

ระหว่างการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน 
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- 
 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา:      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ            
                                                              
 ลงช่ือ    วันที่รายงาน     25 ธันวาคม 2561                 
 
อาจารย์สอนรายวิชา:                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ              
                                                     
 ลงช่ือ    วันที่รายงาน      25 ธันวาคม 2561        
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ. 5 
 

วิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตธิุรกิจ 
รหัสวิชา 3693301 

ตอนเรียน  
A1 
 

ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม 



มคอ. 5 

 2 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
หมวดที ่1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (Quantitative Analysis and Business Statistics) 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)     
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   ผศ.นฤมล โสภารัตนกุล 
     อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม (ตอนเรียน A1 พฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น)            
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
     ภาคการศึกษาท่ี 1 / 61  ชั้นปีที่ 2    
5. สถานที่เรียน 
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
 
หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
    จ านวนชั่วโมงสอนเป็นไปตามแผนการสอนทุกสัปดาห์ 45 ชั่วโมง  

หัวข้อ 
 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 
แผนการ

สอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่

ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอน
จริงต่างจากแผนการ

สอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

แนะน ารายวิชา 
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ 

 
3 

 
3 

 
- 

สถิติเชิงพรรณนา 6 6 - 
การประมาณค่า 3 3 - 
การทดสอบสมมติฐาน 6 6 - 
ทฤษฎีการตัดสินใจ 6 6 - 
การใช้โปรแกรมเชิงเส้น 6 6 - 
การวิเคราะห์ข่ายงานและควบคุมการติดตามงาน 6 6 - 
ตัวแบบจ าลองสถานการณ์ 3 3 - 
การพยากรณ์ 3 3 - 
ทบทวน 3 3 - 

สอบปลายภาค 
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

การสอนครอบคลุมหัวข้อที่สอนและเป็นไป
ตามแผนการสอนทุกหัวข้อ 

- 
 

- 
 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของ
การใช้ 

วิธีสอน (ถ้า
มี) 

พร้อม
ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
โลก และเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน
และสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้    
2. ให้นั กศึกษาท างานเดี่ ยวหรือรายงานกลุ่ ม  เพ่ื อ
พิจารณาความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่เมื่อ
ได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

 
 
 

  

ความรู้ 1. บรรยายหั วข้อรายละเอียดต่ าง ๆ  โดยใช้สื่ อ 
PowerPoint และเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงสื่อการสอน 
google sites การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การสอน โดยการจัดให้มีการตอบค าถามจากโจทย์
ตัวอย่าง 

 
 
 

  

ทักษะทางปัญญา 1 . บรรยายหั วข้อรายละเอียดต่ าง ๆ  โดย ใช้ สื่ อ 
PowerPoint และเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงสื่อการสอน 
google sites การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การสอน โดยการจัดให้มีการตอบค าถามจากโจทย์
ตัวอย่าง  

 
 
 
 

  

ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. มอบหมายให้ท าโจทย์ตัวอย่างโดยการแบ่งกลุ่ม เน้น
การน าความรู้ที่ได้รับในต้นชั่วโมงมาท างานร่วมกัน
ภายในกลุ่มเพ่ือหาค าตอบของโจทย์ตัวอย่างเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาภายในกลุ่ม ในการ
แสดงความคิดเห็นร่วมกันแก้ไขปัญหา 
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของ
การใช้ 

วิธีสอน (ถ้า
มี) 

พร้อม
ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมใน
รายวิชาด้วยตนเองจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และท ารายงาน
โดยก าหนดให้มีการอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ       

 

 
 

  

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
    ควรเสริมทักษะด้านการค านวณ เนื่องจากพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาในชั้นเรียนไม่เท่ากัน โดย
ให้นักศึกษาฝึกท าโจทย์ในชั้นเรียนและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะในการค านวณ 
 
หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

16 คน  
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
    14 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
                -     คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A - - 
B+ 1 6% 
B 3 19% 

C+ 5 31% 
C 5 31% 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไม่สมบูรณ ์(I) - - 
ขาดสอบ (M) 2 13% 
ผ่าน (P, S)  -  - 
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ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ตก (U)  -  - 

ถอน (W)  - -  
รวม 16 100.0 

 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี 

- 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

     
   6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
การส่งผลการเรียน (เกรด) ต้องผ่านการตรวจสอบ

ของคณะฯ ก่อนส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

- 

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

- - 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
          ยังไม่ทราบผลการประเมิน เพราะมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
                   - 
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
           ไม่มี 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
          ไม่มี 
 
หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพ่ิมเติมจาก
เอกสารประกอบการเรียนและสรุปพร้อมกับน าส่ง 

- บรรลุตามจุดมุ่งหมายโดยนักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากเนื้อหาน าส่งทันตามระยะเวลา 

 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
    2.1 มีการสรุปสาระส าคัญในบทเรียนท าให้เนื้อหากระชับมากขึ้น  
    2.2 เพ่ิมแบบฝึกหัด โจทย์ตัวอย่าง ให้นักศึกษาลองท าท้ายชั่วโมงเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจพร้อมกับ
ตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียน 
   2.3 ปรับวิธีการสอน โดยให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากข้ึน มีการจัดกลุ่มเพ่ือท าโจทย์ตัวอย่างเพ่ิมเติมเพ่ือเป็น
การกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน และความเข้าใจระหว่างเรียน 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ควรให้นักศึกษาแต่ละคนทดลองท า
แบบฝึกหัดด้วยตนเองในชั้นเรียน เพ่ือ
จะได้ทราบว่านักศึกษาแต่ละคนมี
พ้ืนฐานทางการค านวณอย่างไร 

ภายในการศึกษาภาคต่อไป อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ให้นักศึกษาได้เพ่ิมทักษะด้านการค านวณ เนื่องจากพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาในชั้น
เรียนไม่เท่ากัน เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาของหลักสูตร 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม 
 ลงชื่อ..........................................................วันที่รายงาน 25 ธันวาคม 2561 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ..................................................................................... 
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน  ….. ธันวาคม 2561   



 
 
 
 
 
 

การรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2561 
 
 
 
 

รหัสวิชา 3824301 ชื่อรายวิชา การบัญชีเพ่ือการจัดการ (ตอนเรียน A1) 
                                      (Managerial Accounting) 

 

                                 
 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร ปุณะตุง 
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ค าน า 
 

เอกสารการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ของรายวิชา การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
รหัสวิชา 3824301 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีเพ่ือ
การจัดการ ให้มีมาตรฐานครบถ้วน ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้
รับทราบผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน ในเนื้อหาต่างๆ ดังนี้  ความรู้
พ้ืนฐานของการบัญชีเพ่ือการจัดการ  ความรู้เกี่ยวกับต้นทุน การบัญชีต้นทุนและการรายงาน การวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณ ก าไร การใช้ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ งบประมาณ งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงิน
รวมทั้งประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดขอ งรายวิชา และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 

 
 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
   คณะวิทยาการจัดการ 
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สารบัญ 
 
หมวด           หน้า 

 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 4 
หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน                       5 
หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา                                     8 
หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ   9 
หมวด 5 การประเมินรายวิชา   9 
หมวด 6 แผนการปรับปรุง   10 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 3824301 วิชา  การบญัชีเพ่ือการจัดการ  
        (Managerial  Accounting) 
  
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
 3822104 วิชา หลักการบัญชี   
 3531101 วิชา การเงินธุรกิจ 
 
3.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
 ผศ.จิรเดช  สมิทธิพรพรรณ           อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ผศ.ภัทราพร  ปุณะตุง      อาจารย์ผู้สอน ตอนเรียน  A1   
 

4.  ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 ภาคการศึกษาที ่1 / ปีการศึกษา  2561 
 
5.  สถานที่เรียน  

ห้องเรียน 503 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 
 
 

 

 

 

 

 
หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
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1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ชั่วโมง 
ตาม 

แผนการ
สอน 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่สอน
จริง 

ระบุเหตุผลที่การ
สอนจริงต่างจาก

แผนการสอน หาก
มีความแตกต่างเกิน 

25% 
 
คร้ังท่ี  1  :  ความรู้พ้ืนฐานของการบัญชีเพ่ือการจัดการ 

 
3 

 
3 

 
- 

 
คร้ังท่ี 2  :  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับต้นทุน 

  
3 

 
3 

 
- 

 
คร้ังท่ี  3  :  การบัญชีต้นทุนทางตรงและการรายงาน 

 
3 

 
3 

 
- 

 
คร้ังท่ี  4 -5  :  การวิเคราะห์ต้นทุน  ปริมาณ  ก าไร 

 
6 

 
6 

 
- 

 
คร้ังท่ี  6-7  :  การใช้ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ 

 
6 

 
6 

 
- 

 
คร้ังท่ี  8    สอบกลางภาคคร้ังท่ี 1  

สอบกลางภาค บทที่ 1- 4  

 
คร้ังท่ี  9-10  :  งบประมาณ 

 
6 

 
6 

 
- 

 
คร้ังท่ี  11  :  สอบกลางภาคคร้ังท่ี   2  

 
สอบกลางภาคบทที่  5 และ 9 

 
คร้ังท่ี  12  : งบกระแสเงินสด 

 
3 

 
3 

 
- 

 
คร้ังท่ี  13 : การวิเคราะห์งบการเงิน 
 

 
3 

 
3 

 
- 

 
คร้ังท่ี  14 : การตัดสินใจในการลงทุน 

-  

 
3 

 
3 

 
- 

 
คร้ังท่ี  15  : นักศึกษาส่งรายงาน  และทบทวนก่อนสอนปลายภาค 

 
3 

 
3 
 

 
 

 
 
 
2.หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
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หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน 
นัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการ

เรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร 
แนวทางชดเชย 

- ไม่มี- - ไม่มี- - ไม่มี- 
 
3.ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีการสอน     
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม  จริยธรรม -   การบรรยายพร้อมฝึกท า   
    แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียน โดย   
    การก าหนดเวลาส่งทีชั่ดเจน ทัง้   
    งานเพื่อฝึกความรับผิดชอบ ใน 
    การตรงต่อเวลา 
-   การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
   โดยผู้สอน  และการให้นักศึกษา  
    ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  เช่น   
    ผลิตภณัฑ์ที่ต้องการศึกษาต้นทนุ   
    น ามาร่วมกันวิเคราะห์ในกลุม่ ใน 
    ช้ันเรียน โดยเน้นผูเ้รียนเป็น 
    ศูนย์กลาง 
- การบรรยาย และสอดแทรก 
    คุณธรรม  จรยิธรรมเกี่ยวกับการ 
    จัดท างบการเงินท่ีถูกต้องตาม 
    มาตรฐานการบญัชี ไม่ใช่ตกแตง่ 
    บัญชีตามใจผู้บริหาร   
- ให้โอกาสประเมินการเรียนการ 
   สอนตามความเป็นจริง  และการ 
   ประเมินการน าเสนอรายงานของ 
   เพื่อนในช้ันเรียน 

  - 

ความรู้ -   การบรรยาย  และฝึกท า
แบบฝึกหัด 
-   การวิเคราะห์กรณีศึกษา   
-   การมอบหมายงานใหป้ฎบิัติ
พร้อมสรุปผลออกมาในรูปรายงาน
การเงิน อภิปรายร่วมกันในช้ันเรยีน 
-   การท าบันทึกต้นทุน  ในรูปแบบ 
ของรายงานทางการเงิน ในภาพรวม 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

   

 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีการสอน     
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รายละเอียดรายวิชา มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ทักษะทางปัญญา -   การวิเคราะห์โจทย์หรือปัญหา

หรือกรณีศึกษาที่ก าหนดให ้
-   การอภิปรายกรณีศึกษา 
    ร่วมกันในกลุ่ม และในช้ันเรยีน 
-   การท ารายงาน และสรุปผลการ 
    รายงานโดยเน้น  
    ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

  -  การมอบหมายโจทย์ปญัหาให้กลับไปท า  
ที่บ้าน ส่วนมาก ลอกการบา้นมาสง่ไม่ฝึกคดิ
วิเคราะห์ หรือท าด้วยตนเอง จึงแก้ปัญหา
ด้วยการใหฝ้ึกท าพร้อมกันในห้องเรียนและ
ส่งให้เรียบร้อยภายในห้องเรียน 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

-   การจัดกิจกรรมกลุม่ในการ 
    วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- การมอบหมายรายงานกลุม่   
   โดยให้นักศึกษาเลือกบริษัทท่ี  
   สนใจ  แล้วศึกษาข้อมูลงบการเงิน 
   ที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาวิเคราะห ์
   งบการเงินน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

  
 

 -  นักศึกษาสามารถท างานกลุ่มไดด้้วยดีแต่
คุณภาพของงานยังไม่ค่อยเรียบร้อย  
 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-   การวิเคราะห์โจทย์หรือปัญหา
หรือกรณีศึกษาที่ก าหนดให้เชิง
ตัวเลข 
-   การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 
    ข้อมูลจากเว็บไซต์  การใช้ 
    เทคโนโลยีในการจดัท ารายงาน 
    และสรุปผล 

  -  นักศึกษาบางคนยังไม่สามารถวเิคราะห์
ข้อมูลในงบการเงินได้โดยละเอียด เนื่องจาก
ขาดความสนใจ ไม่ใส่ใจในการเรยีน
เท่าที่ควรบางคนมาสายเป็นประจ า และ 
ต้องมีตัวอย่างประกอบจึงจะสามารถท าได้  
(ในการเรียนการสอนครั้งต่อไปต้องมีการ
ปรับเทคนิคการสอน และทดสอบทักษะใน
การวิเคราะห์ตัวเลขเป็นรายบุคคลให้
มากกว่าเดิม  ) 

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 

หลักสูตรได้ก าหนดวิธีการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติได้จริง และการแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติ
โดยการจัดท าแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจจริงที่แตกต่างกันออกไป และจัดให้มีสื่อการ
เรียนการสอนที่เข้าใจง่าย และกลยุทธ์ในการสอนท าให้ระดับการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนของ
นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
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1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน)  16 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 16 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 0 คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

ระดับคะแนนตัวอักษร ค่าร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
A 90 – 100 0 0.00 
B+ 85 – 89 0 0.00 
B 75 – 84 2 13.00 

C+ 70 - 74 0 0.00 
C 60 – 69 5 31.00 

D+ 55 – 59 4 25.00 
D 50 – 54 2 13.00 
F 0 – 49 1 6.00 

ไม่สมบูรณ์  (I)  0 0.00 
ขาดสอบปลายภาค  (M)  1 6.00 

ถอน  (W)  1 6.00 
รวม  16 100 

 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  - ไมมี- 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2  

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
-ไม่มี- -ไม่มี- 

 
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
-ไม่มี- -ไม่มี- 

 
 
 
 
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
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วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา 
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาที่
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

- 

หมวดที ่4  ปญัหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

อุปสรรคในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
 

 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
 

อุปสรรคด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
-ไม่มี- -ไม่มี- 

 
 

 

หมวดที ่5  การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
 1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 -  การสนทนาโดยตรงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 -  การประเมินผู้สอนตามรายวิชาโดยผ่านระบบออนไลน์ โดยหลักสูตรมีระบบการทบทวน

ประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาค
การศึกษา 
     1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

  ไม่มี เนื่องจากประเมินผ่านระบบออนไลน์ 
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
 2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
  -ไม่มี-  
 2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

 -ไม่มี- 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
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1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา 
/ ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

-การเรียนการสอนควรมีการยืดหยุ่ นสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ทันเวลาหากมีการหยุด หรือการท า
กิจกรรมอื่นๆ ของนักศึกษาที่กระทบเวลาเรียน 
-การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน โดยการน ากรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องมาเป็นกรณีตัวอย่าง 
 
-จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร และอาจารย์ในสาขาวิชาอ่ืน  และน าผล
จากการประเมินมาใช้เพื่อการด าเนินการ 
- จัดประชุมผู้สอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

-สามารถสอนชดเชยเพิ่มเติมให้ครบตามจ านวน
สัปดาห์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 
-ท าให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์กรณีศึกษาโดย
เชื่อมโยงกับทฤษฏีที่ได้เรียนรู้และค้นคว้ามาท าให้
เกิดความเข้าใจมากข้ึน 
-มีการประชุมเพ่ือวิพากษ์แนวการสอนของหลักสูตร
เพ่ือน ามาด าเนินการในภาคการศึกษาถัดไป 
-มีการประชุมผู้สอนในภาคการศึกษาทุกครั้งเพ่ือให้
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา  
   
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
 

ข้อเสนอแผนการปรับปรุง ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ควรให้นักศึกษาได้มีการใช้ Application ใน
การเรียนรู้ส่งงานหรือใช้ประกอบการเรียน
การสอนเพ่ิมเติม 

ประมาณสัปดาห์ที่  1- 3 
และสัปดาห์ที่ 12-15  

อาจารย์ผู้สอน 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ควรกระตุ้นการเรียนการสอนของนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อการเรียนเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์การเรียน  
                 
 
…………………………......………… 
   (ผศ.ภัทราพร ปุณะตุง)          ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน   วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
    
……………………………………….....         
(..............................................)     ผู้รับผิดชอบหลักสูตร       วันที่ 20 ธันวาคม 2561  
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